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.અનકુ્રર્મણિકા. 

 
ક્રમ માહિતીની વિગત પાના નબંર 

૧ પો.સ્ટે.ની માહિતી ૩ 
૨ એ.સી.પી. કચરેીની માહિતી ૪ 

૩ ડી.સી.પી કચરેીની માહિતી ૫ 

૪ ગનુ્િા શોધક શાખાની માહિતી ૬ 

૫ ગનુ્િા વનિારણ શાખાની માહિતી ૭ 

૬ એસ.ઓ.જી.ની માહિતી ૯ 

૭ બોમ્બ સ્કોડની માહિતી ૧૦ 
૮ એમ.ઓ.બી. શાખાની માહિતી ૧૧ 

૯ પાસપોટટ શાખાની માહિતી ૧૨ 

૧૦ રીડર શાખાની માહિતી ૧૪ 

૧૧ પોલીસ કન્રોલરૂમની માહિતી ૧૫ 

૧૨ રાફીક શાખાની માહિતી ૧૭ 

૧૩ માઉન્ટેડ પોલીસ િડેક્િાટસટની માહિતી ૧૮ 

૧૪ પોલીસ િડેક્િાટસટની માહિતી ૧૯ 

૧૫ એમ.ટી. સકે્શનની માહિતી ૨૦ 

૧૬ િાયરલસે શાખાની માહિતી ૨૨ 

૧૭ સ્પશે્યલ શાખાની માહિતી ૨૩ 

૧૮ પોલીસ કવમશ્નર કચરેી િિીિટી સ્ટાફની માહિતી ૨૪ 

૧૯ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર એસસી/એસટી સલે માહિતી ૨૫ 
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રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:પોલીસ સ્ટેશનોની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ પોલીસ સ્ટેશન 
૨ ૧ કાયો જાિરે, સરકારી, ખાનગી મીલકતો તમેજ લોકોની જાન 

માલની સરુક્ષા કરિાનો અન ે કાયદો અને વ્યિસ્થાની 
જાળિણી 

૩ ૧ ફરજો પોલીસ તતં્ર દ્વારા નાગરીકોની જાન માલની સરુક્ષાની 
પ્રાથમીક ફરજ છે. તદઉપરાતં ગનુ્િાઓ થતા અટકાિિા 
થયલે ગનુ્િા શોધિા સરકારી સપંત્તીન ુ સરંક્ષણ, િાિન 
વ્યિિારન ુવનયમન, સમાજમા ંસલુિે શાતંીન ુવનયમન 

૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 
અન ેફરજો 

પોલીસ ઇન્સપકે્ટર- પોલીસ સ્ટેશનન ુ િહિિટ કરિાન,ુ 
તમેજ પો.સ્ટે. વિસ્તારની કાયદો અન ેવ્યિસ્થા સબધંીત 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય તરુત જ વનણટય લઇ પ્રક્રીયા કરિાની 
૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 

ધોરણો 
વનયમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

વનયમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

સ્ટેશન ડાયરી, ખાટીયાન, એફ.આઇ.આર. અટક રજીસ્ટર 
જાણિા જોગ, લોક અપ રજીસ્ટર, મદુ્દામાલ રજીસ્ટર, 
અરજી રજીસ્ટર વિગેરે 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

અિારનિાર લોક દરબાર યોજિા, િોકઆઇ તમેજ ફે્રન્ડ 
ઓફ પોલીસ દ્વારા અન ેજાિરે સચંારના માધ્યમો દ્વારા 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે 
છે. 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ં
આિ ેછે. 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

સરકાર શ્રી િખતો િખત નક્કી કરે ત ેમજુબ. 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

--નીલ-- 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

--નીલ-- 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગેની વિગતો 

--નીલ-- 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની 
કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા પણ આિતી િોય રેકડટ તરીકે 
માહિતી ઉપલબ્ધ છે. દરેક પોલીસ સ્ટેશનના ઇ-મઇેલ 
એડે્રસ છે અન ેત ેઆધારે પત્ર વ્યિિાર પણ થાય છે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 

--નીલ-- 
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પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 
૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ, િોદ્દાઓ અને 

અન્ય વિગતો. 
પહરવશષ્ટ બ મજુબ 

 ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. વનયમ મજુબ 

 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:એ.સી.પી. કચરેીની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

ક્રમ મદુ્દા ન ં મદુ્દો માહિતી 
૧ ૧ સસં્થાઓ એ.સી.પી કચરેી 
૨ ૧ કાયો ડીિીઝન લિેલે સપુરવિઝન તેમજ ગજુરાત પોલીસ 

મને્યઅુલ મજુબના કાયો 
૩ ૧ ફરજો ગજુરાત પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 
અન ેફરજો 

મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર ડીિીઝન વિસ્તારનો િિીિટ  
તમેજ ડીિીઝન વિસ્તારની કાયદો અન ે વ્યિસ્થાની 
સ્થીતી સભંાળિા બાબત. 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય તરુત જ વનણટય લઇ પ્રક્રીયા કરિાની 
૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 

ધોરણો 
વનયમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

વનયમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

સીરીયસ ક્રાઇમ ખાટીયાન રજીસ્ટર (૨) ડીિીઝનના 
તમામ પો.સ્ટે.ના સીરીયસ ફસ્ટ પાટટ ગનુ્િાન ુ ખાટીયાન 
રજીસ્ટર (૩) નાસાચબત થયલેા ગનુ્િાન ુ રજીસ્ટર (૪) 
જાણિાજોગ તેમજ અકસ્માત મોત અંગે પો.સ્ટે. તરફથી 
આિતા દસ્તાિેજોન ુ રજીસ્ટર (૫) પો.સ્ટે. અનસુાર 
િીસ્રીશીટરનુ ંરજીસ્ટર વિગેરે. 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

અિારનિારના લોક દરબાર યોજિા, િોકઆઇ તમેજ 
ફે્રન્ડ ઓફ પોલીસ દ્વારા અન ે જાિરે સચંારના માધ્યમો 
દ્વારા 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે 
છે. 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા પોલીસ કવમશ્નર શ્રીની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ં
આિ ેછે. 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

સરકાર શ્રી િખતો િખત નક્કી કરે ત ેમજુબ. 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

--નીલ-- 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

--નીલ-- 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

--નીલ-- 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની 
કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા પણ કરિામા ંઆિતી િોય રેકડટ 
તરીકે માહિતી ઉપલબ્ધ છે.  

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી --નીલ-- 
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પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

પરીશીષ્ઠ બ મજુબ 

 ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. વનયમ મજુબ 

 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:ડી.સી.પી. કચરેીની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ ડી.સી.પી. કચરેી 
૨ ૧ કાયો ઝોન લિેલ ે સપુરવિઝન તેમજ ગજુરાત પોલીસ 

મને્યઅુલ મજુબના  
કાયો 

૩ ૧ ફરજો ગજુરાત પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 
અન ેફરજો 

નાયબ પોલીસ કવમશ્નર- ઝોન વિસ્તારનો િિીિટ તેમજ 
કાયદો અન ે વ્યિસ્થા સબધંીત કાયો. (ગજુરાત પોલીસ 
મને્યઅુલ તમેજ ગજુરાત રાજ્ય િિીિટૅના વનયમો 
મજુબ) 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય તરુત જ વનણટય લઇ પ્રક્રીયા કરિાની 
૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 

ધોરણો 
વનયમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

વનયમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

(૧) ક્રાઇમ રજીસ્ટર સીરીયસ ક્રાઇમ (૨) એક્િીટલ કેસોન ુ
રજીસ્ટર (૩) બોગસ ફરીયાદ રજીસ્ટર (૪) િાઇકોટટ મટેર 
રજજસ્ટર 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

અિારનિારના લોક દરબાર યોજિા, િોકઆઇ તમેજ 
ફે્રન્ડ ઓફ પોલીસ દ્વારા અન ે જાિરે સચંારના માધ્યમો 
દ્વારા૨ 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ં
આિ ેછે. 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ં
આિ ેછે. 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

સરકાર શ્રી િખતો િખત નક્કી કરે ત ેમજુબ. 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

--નીલ-- 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

--નીલ-- 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

--નીલ-- 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની 
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વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા આિતી િોય રેકડટ તરીકે 
માહિતી ઉપલબ્ધ છે.  

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

--નીલ-- 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

પરીશીષ્ઠ બ મજુબ 

 ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. વનયમ મજુબ 

 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશનની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ ડીસીબી સરુત શિરે 

૨ ૧ કાયો ક્રાઇમ શોધખોળ તમેજ વનિારણ અંગેના કાયો 
૩ ૧ ફરજો વમલ્કત શરીર સબધંી રાષ્ર વિરોધી તેમજ અન્ય િણ 

શોધાયલેા ગનુ્િાઓન ે શોધિાન ુ કાયટ તેમજ શ્રી પોલીસ 
કવમશ્નર સાિબેશ્રીની સચુના અનસુારના કાયો 

૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 
અન ેફરજો 

ઉપરી અવધકારીશ્રી સોંપ ેત ેતપાસો કરિાની તમેજ ફરજ 
બજાિિાની રિે છે. જેિા કે, ગનુ્િાઓ શોધિા, સીરીયસ 
ગનુ્િાઓની તપાસ કરિી, બદંોબસ્ત, નાઇટ રાઉન્ડ, પરેડ, 
તમેજ જે કોઇ અન્ય ફરજો સોંપિામા ંઆિ ેતે 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય પોલીસ કવમશ્નરેટ વિસ્તાર ના પોલીસ સ્ટેશનોમા ંબનતા 
વમલ્કત/શરીર સબધંી અનડીટેક્ટ ગનુ્િા તમેજ રાષ્ર 
વિરોધી ગનુ્િાઓની માહિતી મેળિી અન ેતને ેઅનલુક્ષીન ે
શોધિાની કામગીરી બજાિિી. 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 

ડી.સી.બી.ન ે લગતા જરૂરી ક્રાઇમ સબધંી રેકડટ ની 
સવુ્યિસ્સ્થત રીત ે જાળિણી કરી સાચિિા તેમજ 
સમયાતંરે રેકડટ તપાસવ ુ તમેજ પો.સ્ટે. ના 
ઇન્ચાર્જશ્રીઓની મદદમા ં રિી અનડીટેક્ટ ગનુ્િાઓન ુ
શોધનકાયટ. 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

ગજુરાત પોલીસ નીયમ સગં્રિ ભાગ- ૩ ના રુલ્સ ૪૬૩ 
મજુબ કામગીરી કરિી. 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

(૧) નાસતા ફરતા આરોપીઓન ુરજીસ્ટર (૨) અનડીટેક્ટ 
ગનુ્િાઓની માહિતી (૩) ટપોરી રજીસ્ટર (૪) 
પ્રોિી/જુગારના ગનુ્િગેારોન ુરજીસ્ટર (૫) વમસીંગ અંગેન ુ
રજીસ્ટર (સમગ્ર સરુત શિરેન)ુ (૬) જેલ વિઝીટ રજીસ્ટર 
(૭) મોસ્ટ િોન્ટેડ આરોપીઓન ુ રજીસ્ટર (૮) સમન્સ 
િોરંટ નોટીસ (૯) આિક જાિક વિગેરે. 
 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

નીલ 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

નીલ 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા નીલ 
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૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

નીલ 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

નીલ 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

નીલ 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

નીલ 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની 
કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા પણ કરિામા ંઆિતી િોય રેકડટ 
તરીકે માહિતી ઉપલબ્ધ છે. દરેક પોલીસ સ્ટેશનના ઇ-
મઇેલ એડે્રસ છે અન ેત ેઆધારે પત્ર વ્િિિાર પણ થાય 
છે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

નીલ 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

નીલ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. -- 

 
રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 

-:પી.સી.બી.ની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ વપ્રિને્શન ઓફ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ 

(ગનુ્િા વનિારણ શાખા) 

૨ ૧ કાયો ગજુરાત પોલીસ મને્યલુમા ં દશાટવ્યા મજુબ તમેજ ઉચ્ચ 
અવધકારીઓ દ્વારા કરિામા ંઆિતા આદેશો મજુબ 

૩ ૧ ફરજો શિરેમા ંબનતા ગનુ્િાઓન ેઅટકાિિા માટે 

૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 
અન ેફરજો 

ઉપર મજુબ તેમજ કાયદા મજુબ મળતી સત્તા અને 
ફરજો. 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય અટકાયતી પગલાઓ લેિા અંગેની કામગીરી, જાણીતા 
ગનુ્િગેારોની હિસ્રી રાખિી, જાણીતા ગનુ્િગેારો તથા 
િારંિાર ગનુ્િાઓ કરિાની ટેિિાળા ઇસમો વિરૂધ્ધ 
પાસા, િદપારી તથા બીજા અન્ય પ્રકારના અટકાયતી 
પગલાઓ લિેા તથા તાબાના પો.સ્ટે. અન ેઅન્ય બ્રાન્ચો 
દ્રારા પગલાઓ લિેડાિિા તેમજ ઉચ્ચ અવધકારીઓ દ્વારા 
કરિામા ં આિતા આદેશો મજુબની કામગીરી તમેજ 
વપ્ર.ઓ. તરીકે ખાતાકીય તપાસો ચલાિિા અગેની 
કામગીરી 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 

કોઇ ધોરણ નક્કી નથી, વનયમાનસુાર જે ત ે ગનુ્િગેારો 
વિરૂધ્ધ કાયટિાિી કરિાની રિે છે. તેમજ સોંપિામા ં
આિતી અન્ય ફરજો. 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

ગજુરાત પોલીસ મને્યઅુલ તમેજ જુદા જુદા કાયદા મજુબ 
અન ેખાતાના સ્ટેન્ડીંગ ઓડટર મજુબની કાયટિાિી કરિાની 
રિ ે છે જેમા.ં..(૧) ધી બો.પો.એક્ટની કલમ- ૫૬,૫૭ 
તળેના અટકાયતી પગલા, (૨) પાસા તળેના અટકાયતી 
પગલા, (૩) ઇમોરલ રાફેક-વપ્રિને્શન એક્ટ:૧૯૫૬ ની 
કલમ- ૨૦ િઠેળ અટકાયતી પગલાઓ લિેાની કામગીરી,  
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૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

ઇન્િડટ રજીસ્ટર, આઉટ િડટ રજીસ્ટર, િાજરી પત્રક, રજા 
પત્રક, આરોપીઓના નામન ુકક્કાિારી રજીસ્ટર, િદપારી 
નોંધણી રજીસ્ટર, િદપારી અવધકાર પત્ર રજીસ્ટર, 
િદપારી હુકમ રજીસ્ટર, પાસા હુકમ રજીસ્ટર, ટેલીફોન 
રજીસ્ટર, િસ્તાક્ષરન ેલગતા કેસો નોંધણીન ુરજીસ્ટર, તથા 
ફાઇલોમા ં પાસા-િદપારી ગેઝટે, રીડર બ્રાન્ચન ે
મોકલિાની વિકલી માહિતી, પરેડ પત્રક, સી.આઇ.ડી. 
ક્રાઇમન ેમોકલિાની માહિતીના પત્રક, સ્રેન્થ અન ે ડયટુી 
પત્રક, બિાર ગામના તડીપાર, કલકે્ટર શ્રી ના પાસા 
તથા પી.બી.એમ.  િોરંટના પત્રો., ઇનામ ફાઇલ, 
કોમ્્યટુર પત્ર વ્યિિાર, કોમ્યનુીટી પોલીસીંગ તથા 
ડીસીબી.- એમ.ઓ.બી.-એ.સી.પી.-એકાઉન્ટ બ્રાચં-સી.બી.-
લાયસસં બ્રાન્ચ-શીટ બ્રાન્ચ, અને રજીસ્રી બ્રાન્ચો તરફથી 
આિતા પત્રો તથા ત ે અન્િય ે કરેલ પ્રત્યતુર મજુબની 
ફાઇલ ખાતાકીય તપાસની ફાઇલ 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા ગજુરાત પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ તમેજ અત્રેની શાખામા ં
આિતા તમુારોથી િાકેફ થઇ વનકાલ કરિો તથા અનકુ્રમ 
નબંર- (૭) મા ંદશાટવ્યા મજુબની કામગીરી 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

સરકારી ધારા ધોરણ મજુબ  

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની 
કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા પણ કરિામા ંઆિતી િોય રેકડટ 
તરીકે માહિતી ઉપલબ્ધ છે. દરેક પોલીસ સ્ટેશનના ઇ-
મઇેલ એડે્રસ છે અન ેત ેઆધારે પત્ર વ્િિિાર પણ થાય 
છે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

નીલ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. લાગ ુપડત ુનથી. 
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રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:એસ..ઓ.જી.ની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતીની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ સ્પશે્યલ ઓપરેશન ગપૃ(એસ.ઓ.જી.) સરુત શિરે 

૨ ૧ કાયો એસ.ઓ.જી.ન ેલગતી કામગીરી કરઈ. 
૩ ૧ ફરજો આતકંિાદી સસં્થાઓ સબધં ધરાિતા અથિા તમેની 

સાથ ે સિાનભુતુી ધરાિતા માણસો ઉપર નજર રાખિી 
તમેજ કટ્ટરિાદી સસં્થાઓની પ્રવવૃત્ત ઉપર નજર રાખિી. 
સાયબર કાફેમા ં ઇન્ટર નટેથી સદેંશાની આપ-લ ે માટે 
આિતા માણસોની વિગત નોંધિા માટે રજીસ્ટર રાખિા 
તજિીજ કરિી ગેસ્ટ િાઉસ તથા લોજમા ં રાખિામા ં
આિતા ગેસ્ટ રજીસ્ટર  તપાસિા શકમદં ટેલીફોન નબંરો 
ઓળખી તનેા ઉપર નજર રાખિી પાકીસ્તાન બાગં્લાદેશ 
વિગેરે દેશોમા ં ફેક્સ ટેલીફોન કરતા એસટીડી પીસીઓ 
પર નજર રાખિી સારા સોસટ ઉભા કરિા અને કોઇપણ 
પ્રકારની આતકંિાદી પ્રવતૃ્તીને વનષ્ફળ બનાિિા પ્રયત્નો 
કરિા સ્ફોટક પદાથટ િચેનારા ઉપર નજર રાખિી. અન ે
તમેના લાયસસંની ઘનીષ્ઠ તપાસ કરિી. તથા શકદાર 
રાિલે્સ એજન્ટ ઉપર નજર રાખિી અને આંગડીયા 
પઢેીઓની પ્રવતૃ્તી પર િોચ રાખિી િિાલા દ્વારા પસૈાની 
લિેડ-દેિડ અથિા આતકંિાદી ઓ સાથી સબધં 
ધરાિતા િોય તો જરૂરી પગલા લેિા. 
 

૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 
અન ેફરજો 

ઉપરી અવધકારીશ્રી સોપે ત ે તપાસો કરિાની તમેજ 
નાસતા ફરતા આરોપીન ે પકડિા, ઇન્રોગેશન કરિા 
ઇન્કિાયરી તપાસ કરિી. નાઇટ રાઉન્ડ પરેડ, તમેજ 
અન્ય ફરજો સોંપિામા ંઆિ ેત ેવિગેરે.  

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય પોલીસ કવમશ્નરેટ વિસ્તારમા ં દેશ વિરૂધ્ધ કામ કરતા 
માણસોની ફોટા વિગેરે વિગતોની ડેટા બેંક તયૈાર કરિી 
જમીન વમલ્કતની લ-ેિેચ કરતા એજન્ટો સાથ ે સબધંો 
રાખી બે નબંરની નાણાકંીય પ્રવતૃ્તીઓ મારફતે 
ભાગંફોડીયા પ્રવવૃત્તમા ં ઇસમો ઉપર િોચ રાખિી. 
નાકોટીક્સન ે લગતી પ્રવતૃ્તી કરનારાઓની માહિતી 
મળેિિી આતકંિાદી િાપરતા કોડ અંગેની જાણકારી 
રાખિી  વિવિધ ભાષાના જાણકારોની માહિતી ઉપલબ્ધ 
રાખિી.  

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 

એસ.ઓ.જી.ન ે લગતી માહિતીન ુ રેકડટ સવુ્યિસ્થીત કરી 
જાળિણી કરિી તમેજ પો.સ્ટે. ઇન્ચાર્જ શ્રીઓ પાસેથી 
એસ.ઓ.જી.ન ે લગતી જરૂરી માહિતી મેળિી તે સાચિી 
તપાસ કરિી વિગેરે 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

ઉપરી અવધકારીશ્રીઓ તરફથી મળતા માગટદશટન અને 
સચુના મજુબ કામગીરી કરિાની રિશે.ે 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

િથીયારો બનાિનાર તથા િેચનારની વિગત પત્રક 
વિદેશી ટીકીટોન ુ બકુીંગ કરનાર રાિલે્સ એજન્ટોની 
માહિતી રજીસ્ટર દેશદ્રોિી પ્રવતૃ્તી કરતા શકમદંોની વિગતો 
દશાટિત ુ પત્રક િોટલ તથા ધાબાની માહિતી દશાટિત ુ
રજીસ્ટર, સાયબર કાફેની માહિતી દશાટિત ુ રજીસ્ટર 
આંગડીયા ધારકોન ુ રજીસ્ટર, જીલટેીન તથા વિસ્ફોટ 
પદાથટ િચેિા િાળા ઓની માહિતીન ુ રજીસ્ટર, 
એસ.ટી.ડી. પી.સી.ઓ. ફેક્સ, ઓફીસ ધારકોન ુ રજીસ્ટર, 
તપાસો તથા અરજીઓની વિગતો દશાટિત ુ રજીસ્ટર 
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વિગેરે તથા પરેડ રજજસ્ટર, િક્ક રજા રજજસ્ટર, આિક 
જાિક રજજસ્ટર, િદી રજજસ્ટર 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

--નીલ-- 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

--નીલ-- 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા 
 

--નીલ-- 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

--નીલ-- 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

--નીલ-- 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

--નીલ-- 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

--નીલ-- 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

શાખામા ંકોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

--નીલ-- 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

--નીલ-- 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. --નીલ-- 

 
રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 

-:બોમ્બ સ્કોડની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ બોમ્બ ડીટેક્શન અન ેડીસ્પોઝલ સ્કોડ(િડે ક્િાટટર) 

૨ ૧ કાયો બોમ્બ સ્ક્િોડન ેલગતી કામગીરી 
૩ ૧ ફરજો િી.િી.આઇ.પી., શ્રીઓ તમેજ િી.આઇ.પી.શ્રી ઓ ઝડે 

તથા ઝડે ્લસ સીક્યરુીટી િાળા મિાનભુાિો પધારે ત્યારે 
એન્ટી સબોટેઝના ચકેીંગની કામગીરી તથા જરૂરીયાત 
મજુબ બસ સ્ટેન્ડ, રેલ્િ ેસ્ટેશન, િોસ્પીટલ તમેજ ભીડભાડ 
િાળા વિસ્તારમા ં ચકેીંગની કામગીરી તથા બોમ્બ મળે 
ત્યારે ડીસ્પોઝલ કરિાની કાયટિાિી 

૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 
અન ેફરજો 

ઉપર અવધકારી શ્રી ઓના ફરમાન મજુબ ફરજો 
બજાિિામા ંઆિે છે. 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય બોમ્બ ડીસ્પોઝલન ેલગતી કામગીરી કરિામા ંઆિ ેછે. 
૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 

ધોરણો 
ઉપરી અવધકારીશ્રી ઓના ફરમાન મજુબ કાયો કરિામા ં
આિ ેછે. 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા જરૂરી રેકડટ રાખિામા ંઆિેલ છે. 
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િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

બોમ્બ ડીસ્પોઝલ સ્ક્િોડ મા ંઆિક જાિક રજી., બટેરી 
ચાજીંગ રજીસ્ટર બોમ્બ કોલ રજી., બોમ્બ ડીસ્પોઝલ કરેલ 
નુ ંરજી. િાજરી રજીસ્ટર વિગેરે. 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

 

--નીલ-- 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

--“-- 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

--નીલ-- 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

--“-- 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

--“-- 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

--“-- 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

--“-- 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

--“-- 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

પરીશીષ્ઠ બ મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

 
રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 

-:એમ.ઓ.બી.ની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ એમ.ઓ.બી. 
૨ ૧ કાયો એમ.ઓ.બી. ન ેલગતી કામગીરી કરિી. 
૩ ૧ ફરજો ગનુ્િગેારોન ે લગત ુ રેકડટ રાખી તને ે લગતી માહિતીની 

જાળિણી કરિી એમ.ઓ.બી. ન ેલગતી કામગીરી કરિી. 
૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 

અન ેફરજો 
તમેજ ઉપરી અવધકારીશ્રી સોંપ ેતે ફરજો બજાિિાની રિે 
છે. જેિી કે બદંોબસ્ત, નાઇટ રાઉન્ડ, પરેડ તથા અન્ય 
ફરજો સોંપ ેતે 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય પો.સ્ટે.ની એમ.ઓ.બી. ની કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખિી 
અન ેતને ેઅનલુક્ષી કામગીરી કરિી. 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા એમ.ઓ.બી. ન ેલગતા રેકડટની વ્યિસ્થીત જાળિણી કરી. 
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ધોરણો સાચિિાની તથા પો.સ્ટે. ના એમ.ઓ.બી. ના રેકડટની 
િાવષિક તપાસણી કરિી. 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  
 

 

ગજુરાત પોલીસ વનયમ સગં્રિ ભાગ- ૩ વનયમ ૪૭૬, 
૪૮૧ મજુબ કામગીરી કરિી. 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

(૧) એમ.સી.આર. કાડટ (૨) ક્રાઇમ ઇન્ડેક્ષ કાડો 
રજીસ્ટર:- (૧) એમ.ઓ. રજીસ્ટર (૨) કક્કાિારી રજીસ્ટર 
(૩) આંતર જીલ્લા ગનુગેાર રજીસ્ટર (૪) ડોરમને્ટ 
રજીસ્ટર (૫) વમસીંગ અંગેન ુ રજીસ્ટર તથા િણ 
ઓળખાયલે લાશ અંગેન ુરજીસ્ટર (૬) “ઇ” ફોમટ રજીસ્ટર 
(૭) સજેશન રજીસ્ટર (૮) ફોટોગ્રાફી આલ્બમ વિગેરે. 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

નીલ 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

નીલ 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા નીલ 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

નીલ 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

નીલ 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

નીલ 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

નીલ 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા કરિામા ં આિતી 
િોય રેકડટ તરીકે માહિતી ઉપલબ્ધ રિ ેછે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

નીલ 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

પરીશીષ્ઠ “બ” મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

 
રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 

-:પાસપોટટ ની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ પાસપોટટ  
૨ ૧ કાયો વિદેશી નાગરીકો-પાહકસ્તાની, બાગં્લાદેશ, લોંગ ટમટ વિઝા 

સબધં ેતથા જિા આિિાની એન્રી તથા વિઝા એક્ષટેન્શન 
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વિગેરે. 
૩ ૧ ફરજો પાકીસ્તાની નાગરીકોન ે રજીસ્રર કરિા તમેજ રેસીડન્ટ 

પરમીટ આપિી તેમજ વિદેશી નાગરીકોના વિઝા 
િધારિા અને રજીસ્રેશન કરિા, ભારતીય પાસપોટટ  
અરજીની ઇન્ક્િાયરીન ેલગત ુકામકાજ કરવુ.ં 

૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 
અન ેફરજો 
 

સરકારશ્રી તથા ઉચ્ચ અવધકારીશ્રી ઓની સચુના મજુબની 
ફરજો 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય 

 

સરકારશ્રીના આદેશ અનસુાર 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 

સરકારશ્રી દ્રારા કરેલ વનયમો મજુબ 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  
 

સરકારશ્રીના તથા ઉચ્ચ અવધકારીશ્રી દ્રારા વનયત થયલે  
વનયમ  તથા પરીપત્ર તથા રેકડટ 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

સરકારશ્રીના આદેશ મજુબ ફોરેનસટ રજીસ્ટર પાક 
નાગરીકના રજીસ્ટર ભારતીય પાસપોટટ  ને લગતી વિગત, 
કોમ્્યટુર ફાઇલ.  

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

પાસપોટટ શાખામા ં આિતા તમામ નાગરીકોન ે જરૂરી 
માહિતી પરુી પાડિામા ંઆિ ેછે. માહિતી ઉપલબ્ધ છે. 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

પાસપોટટ શાખામા ંવિદેશીઓ તથા જાિરે જનતા માટે કાયટ 
મજુબ અલગ-અલગ ટેબલ િકટ માટે કમટચારીઓ ફાળિેલ 
છે. 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા 
 

િળતરની પધ્ધતી લાગ ુપડતી નથી. 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 
 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 
 

શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા કરિામા ં આિતી 
િોય રેકડટ તરીકે માહિતી ઉપલબ્ધ રિ ેછે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 
 

નોટીસ બોડટ મકુિામા ં આિેલ છે. જરૂરી માહિતી 
આપિામા ંઆિે છે. 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 
 

નીલ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. 
 

ઉપરી અવધકારીની સચુના મજુબ 
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રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:રીડર વિભાગની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ પોલીસ ઇન્સપકે્ટર રીડર શાખા, સરુત શિરે, સરુત. 
૨ ૧ કાયો પોલીસ ઇન્સપકે્ટર રીડર શાખા, સરુત શિરેમા ંઆિતા 

પો.સ્ટે.ના અવધકારી તથા કમટચારીઓની ફરજો તથા કાયો 
ઉપર માનનીય પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની આજ્ઞા મજુબ  
દાખલ થયલેા ગનુ્િાઓ ઉપર દેખરેખ રાખી જરૂરી સચુના 
આપિી પો.સ્ટે.ની વિઝીટ દરમ્યાન પને્ડીંગ કેસો તથા 
અરજીઓનો તાત્કાલીક વનકાલ કરિા જરૂરી સચુના 
આપિી તમેજ વમલ્કત સબધંી તથા શરીર સબધંી બનતા 
ગનુ્િાઓ શોધી કાઢિા તથા વનયતં્રણ રાખિા જરૂરી 
સચુના આપિી તમેજ પો.સ્ટે.મા ં બનતા ભારે ગનુ્િાના 
ક્રાઇમ મમેા તમેજ ઉપરી અવધકારીશ્રી તરફથી આિતી 
અરજી તથા ઇન્કિાયરીઓ કરિી. તમેજ ખાતાકીય 
તપાસ તથા તડીપારના કેશોની કામગીરી કરિી વિગેરે. 

૩ ૧ ફરજો --“-- 
૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 

અન ેફરજો 
તાબાના માણસો તથા અવધકારી ઉપર વનયતં્રણ રાખવ ુ
તથા ક્રાઇમ અંગેના જરૂરી રેકડટ અન ે પત્રકો બનાિિા 
તથા વનભાિિા તમેજ પો.કવમશ્રીની સચુના મજુબ 
તાબાની કચરેીના ઇન્સ્પકેશન તથા વિઝીટ કરિી  
પો.સ્ટે.ની વિઝીટ કરિી અને પને્ડીંગ તપાસ જોઇ વનકાલ 
કરિા જરૂરી સચુનાઓ આપિી. 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય અરજદારો દ્વારા અપાતી અરજીઓ બાબત ેયોગ્ય તપાસ 
થાય ત ે જોવુ ં તમેજ અરજદારો તથા ફરીયાદીઓ સાથે 
સારૂ િતટન કરી તેઓના પ્રશ્નોનો વનકાલ કરાિિા 
પો.સ્ટે.ના અવધ./ કમટચારી ઓને િારંિાર સચુના કરિી. 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 

પો.સ્ટે.મા ં દાખલ થયલે ગનુ્િાઓ તથા અરજીઓનઓે 
વનયત સમયમા ં વનકાલ કરિો અન ે કરાિિો તેમજ 
પો.સ્ટે.મા ં બનતા ભારે ગનુ્િાઓની જાણ તરુત જ ઉપરી 
અવધકારીઓન ેકરિી. 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

તાબા િઠેળના દરેક કમટચારીઓએ સમયસર ફરજ ઉપર 
આિવ ુ અન ે સોંપેલ ફરજ સારી રીત ે બજાિિા તમેજ 
ડીસી્લીનમા ંરિિેા અન ેઅરજદારો તથા ફરીયાદી સાથ ે
સમુળે ભયુટ િતટન કરવ ુઅને કરાિવ.ુ ઉપરી અવધકારીશ્રી 
તથા સરકારશ્રી દ્વારા બિાર પાડિામા ંઆિતી સચુનાઓ 
તથા પરીપત્રન ુપાલન કરવ ુઅન ેકરાિવ.ુ તમેજ અરજી 
રજીસ્ટર, ક્રાઇમ રજીસ્ટર, પરીપત્રોની ફાઇલ તેમજ અન્ય 
રેકડટ વ્યિસ્થીત રાખવ,ુ રખાિવ ુ ભારે ગનુ્િાન ુ તથા 
અરજી રજીસ્ટર તમેજ ક્રાઇમ મમેાની ફાઇલ, 
ડી.સ્ટેટમને્ટની ફાઇલ, સ્પ.ે હરપોટટની ફાઇલ તેમજ અન્ય 
િિીિટી રેકડટ વનભાિવ.ુ  

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

અત્રનેી કચરેી તમેજ વનયતં્રણ િેઠળના ક્રાઇમ રજીસ્ટર, 
એફ.આઇ.આર., સ્ટે.ડાયરી, હિસ્રીશીટર રજીસ્ટર, કેશ ડે 
બકુ, એરેસ્ટ રજી., મદુ્દામાલ પાિતી તથા લોકપ રજીસ્ટર, 
ભારે ગનુ્િાન ુક્રાઇમ રજીસ્ટર. 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

પો.સ્ટે.ની વિઝીટ દરમ્યાન,પો.કવમશ્રી દ્રારા વિસ્તારના 
આગેિાનો સાથ ેયોજાતી મીટીંગમા જરૂરી મદદ કરિી. 
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૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા પો.કવમશ્રીની કચરેીમા ં આિતા તમુારોથી િાકેફ થઇ એ 
તરુતજ વનકાલ કરિો તેમજ ડીિીઝનમા ં બનતા ભારે 
ગનુ્િાઓથી િાકેફ કરિા તમેજ પો.સ્ટે.ના પને્ડીંગ 
ગનુ્િાઓ તથા અરજીઓના વનકાલ માટે સબવંધત 
અવધકારીશ્રીઓને પો.કવમશ્રી દ્રારા અપાયલે જરૂરી સચુના 
આપિી તમુારોની સમયસર વનકાલ કરિો સ્ટાફને 
સમયસર િાજર રિિેા સચુના આપિી વિગેરે. 
 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા કરિામા ં આિતી 
િોય રેકડટ તરીકે માહિતી ઉપલબ્ધ રિ ેછે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

પરીશીષ્ઠ “બ” મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. વનયમ મજુબ 

 
રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:પોલીસ કંરોલ રૂમની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ પોલીસ કરોલ રૂમ 

૨ ૧ કાયો કાયદો અન ે વ્યિસ્થાની જાળિણી તમેજ સદેંશા 
વ્યિિારની/કોમ્યવુનકેશનની આપ લ ેકરિી  સરુત શિરે 
પોલીસ દ્વારા લોક ભાગીદારીથી સીસીટીિી પ્રોજેક્ટ 
અમલમા ંમકેુલ છે. જે દ્વારા સરુત શિરેમા ંજરૂરી સિલેન્સ 
કંરોલ રૂમ દ્વારા કરિામા ંઆિ ેછે. જે પો.કવમ.શ્રીની કચરેી 
ખાત ે કાયટરત છે. જે કંરોલ રૂમનો ટેલીફોન ન.ં ૦૨૬૧ 
૨૨૪૧૩૦૧,૩૦૨,૩૦૩ છે. આ ઉપરાતં ડાયલ- ૧૦૦ 
નબંરથી પણ કંરોલ સાથ ેિાત થઇ શકે છે. મહિલાઓની 
છેડતી/કનડગત અંગેની ફરીયાદ માટે અલગથી ૧૦૯ 
ટોલફ્રી નબંર ફાળિિામા ંઆિલે છે. તમેજ પોલીસ િડા 
તમેજ અન્ય પોલીસ અવધકારીઓન ે લને્ડ લાઇન તથા 
મોબાઇલ સિેા દ્વારા નાગરીકો તરફથી કોઇ પણ પ્રકારની 
સલાિ સચુન કે, બાતમી મળેતો તનેા પર ત્િરીત પગલા 
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લિેામા ંઆિ ેછે. 
૩ ૧ ફરજો પ્રજાના જાન માલન ુરક્ષણ તેમજ ઇમરજન્સી સેિા પ્રદાન 

કરિાની કામગીરી 
૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 

અન ેફરજો 
કંરોલ ઇન્ચાર્જ અવધકારીશ્રીએ આમ જનતા તરફથી 
તઓેન ેમળેલ ફરીયાદોન ેસબવંધત અવધકારીન ેમોકલિી  
અન ેતનેા તાબા િઠેળના કમટચારી ઓની કામગીરી ઉપર 
વનયતં્રણ રાખાિામા ં આિે છે અન ે જરૂરી 
માગટદશટન/સચુનાઓ પરુી પાડિામા ંઆિ ેછે. 
 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય ઉપરી અવધકારીશ્રી તરફથી જરૂરી માગટદશટન મળેિી 
તરુતજ વનણટય લઇ પ્રહક્રયા કરિામા ંઆિ ેછે. 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 
 

પોલીસ મને્યઅુલની જોગિાઇ મજુબ 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  
 

--“-- 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

કંરોલ રૂમ ખાત ે જરૂરી લોગ શીટ િધી રજીસ્ટર, ફેક્સ 
મસેજે આિક – જાિક રજીસ્ટર, આરોપી અટકાયત 
અંગેની માહિતી પત્રક, ટેચલફોન રજજસ્ટર, બિારથી 
આિલે ફોસટન ુ રજીસ્ટર, અવધકારીશ્રીએ િડે કિાટટસટ 
છોડયા અંગેન ુ રજીસ્ટર, ડે બકુ, પગાર બીલ રજીસ્ટર, 
આિક જાિક, રજીસ્ટર, ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર વિગેરે રજીસ્ટરો 
રાખિામા ંઆિે છે. 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

 

--નીલ-- 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

પોલીસ કવમશ્નર શ્રી તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નરની 
સચુના મજુબ અમલ રાખિામા ંઆિ ેછે. 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા 
 

--નીલ-- 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

સરકારશ્રી િખતો િખત નક્કી કરે ત ેમજુબ 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

--નીલ-- 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

--નીલ-- 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 
 

--નીલ-- 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા કરિામા ં આિતી 
િોય રેકડટ તરીકે માહિતી ઉપલબ્ધ રિ ેછે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 

--નીલ-- 
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પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 
 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

પરીશીષ્ઠ “બ” મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. પોલીસ મને્યઅુલની જોગિાઇ મજુબ 

 
રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબંધંી માહિતી:- 

-:રાહફક શાખાની કાયટપધ્ધવત સબંધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થા 
 

રાહફક શાખા 

૨ ૧ કાયો 
 

રાહફક શાખા 

૩ ૧ ફરજો પોલીસ દળમા ંરાહફક શાખા અગત્યની શાખા ગણિામા ંઆિે 
છે. આધવુનક યગુમા ં હદન પ્રવતહદન િધતી જતી િસ્તી તથા 
િાિનોની િધતી જતી સખં્યાઓને ધ્યાને લઇ રાહફક વનયમન 
સલામત તથા સચુારુ રીતે ચાલ ે આમ પ્રજાજનોને કોઇ 
તકલીફ ન રિ ે ત ે માટે રાફીક વ્યિસ્થા સારી િોય તે 
આિશ્યક છે. . 
 

૪ ૨ અવધકારીશ્રી અન ેકમટચારીશ્રીઓની સત્તાઓ અને 
ફરજો. 

એડી.સી.પી. (રાફીક એન્ડ ક્રાઇમ) સમગ્ર સરુત શિરેના 
રાફીકના વનયમનની કામગીરીન ુસપુરવિઝન કરે છે. તમેના 
તાબામા ંનાયબ પોલીસ કવમશ્નર કક્ષાના ૦૧ અવધકારી તથા 
મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર છે. સરુત શિરેન ે૦૪ રીજીયનમા ં
વિભાજીત કરી રાફીક વનયમનની તથા દંડ િસલુાતની 
કામગીરી કરિામા ં આિ ે છે. રાફીક રીજીયનમા ં મદદનીશ 
પોલીસ કવમશ્નર સમગ્ર રીજીયનનુ ંસપુરવિઝન કરે છે. તમેજ 
તમેના તાબા િઠેળના અવધકારીશ્રી/કમટચારીશ્રીઓન ે તમેની 
સત્તા અને ફરજો અંગે સચુનાઓ કરે છે. તમેજ પો.ઇન્સ.શ્રી 
રીજીયન િાઇઝ પરેોલીંગ રાખી રાહફક વનયમન તથા 
કાયદાન ુપાલન કરાિ ેછે. અન ેજરૂર પડય ેદંડ િસલુ કરે છે. 
અન ેિાિન ડીટેઇન કરે છે. પો.સ.ઇ.શ્રી, એ.એસ.આઇ. તથા 
િ.ેકો. રાહફક વનયમન કરે છે તેમજ રાહફક વનયમ ભગં કરતા 
િાિન ચાલકો પાસેથી જાિરેનામા મજુબ સ્થળ દંડ િસલુાત 
કરિાની કામગીરી કરે છે. પો.કો. રાફીક વનયમન કરાિ ે છે. 
સીસીટીિી દ્વારા રાફીક વનયમોનો ભગં કરનારન ે દંડ ઇ-
ચલણ દ્વારા ભરિાની પદ્ધવત પણ અમલમા ંછે. 

૫ ૩ વનરીક્ષણ (દેખરેખ) અને જિાબદારીના માધ્યમો 
સિીત વનણટય લિેાની પ્રહક્રયામા ંતમેણ ે
અનસુરિાની કાયટરીતી  

મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર સમગ્ર રીજીયન વિસ્તારનુ ં
સપુરવિઝન કરે છે. પો.ઇન્સ.શ્રી, પો.સ.ઇ.શ્રી રીજીયનના ં
સકટલ િાઇઝ રાહફક વનયમનની તથા દંડ િસલુાતની  
કામગીરી કરે છે. એ.એસ.આઇ. િડે કોન્સ. રાફીક વનયમન 
તમેજ દંડ િસલુાતની કામગીરી કરે છે. રાફીક વનયમન 
જાળિ ે છે. અન ે ભગં બદલ એન.સી. કેસો કરે કરાિ ે છે. 
તમેજ રાફીક સમસ્યા સચુારૂ અન ેસારી રીત ે થાય ત ેમાટે 
ઉચ્ચ અવધકારીશ્રીઓન ુમાગટદશટન મળેિિામા ંઆિ ેછે. અન ે
તમેની સચુના મજુબ અમલિારી કરિામા ંઆિ ેછે. 
            આ ઉપરાતં રાફીક વનયમન િતે ુરાફીક ચબ્રગેડના 
માણસોની પણ મદદ લિેામા ંઆિ ેછે. 

૬ ૪ પોતાના કાયો બજાિિા માટે પોત ે નકકી 
કરાયલેા ધોરણો 

રાફીક શાખાની ફરજ સામાન્ય રીત ેસિાર ૦૯/૦૦ થી કલાક 
૧૩/૦૦ તથા ક.૧૭/૦૦ થી ક.૨૧/૦૦ સધુીની રાખિામા ં
આિ ે છે અન ે બપોરના સમય ે જ્યા-જ્યા ં જરૂરીયાત છે તે 
જગ્યાએ ક.૧૩/૦૦ થી ૧૭/૦૦ તથા ક.૨૦/૦૦ થી 
ક.૨૪/૦૦ સધુી પણ ફરજમા ં મકુિામા ં આિે છે. તમેજ 
રાઉન્ડ ધ ક્લોક શિરેમા ંપરેોલીંગ રાખિામા ંઆિ ેછે. 



18 

 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણ ે અથિા તેમના 
તાબા િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા 
જાળિલેા વનયમો, વિવનમયો, સચુનો, વનયમ 
સગં્રિો અન ેરેકડટ  

રાફીક શાખામા ંદરરોજ કરિામા ંઆિતા એન.સી. કેસો તથા  
દંડ િસલુાતન ુરેકડટની નકલ કાયદાનો ભગં કરતી વ્યસ્ક્તન ે
આપિામા ંઆિ ેછે. આમ જનતાન ેરાફીક વનયમ અંગે જરૂરી 
સમજ કરિામા ંઆિ ેછે.  

૮ ૬ પોતાની પાસ ે અથિા પોતાના અંકુશ િઠેળ 
રખાયલે વિવિધ કેટેગરીઓના દસ્તાિજેોનુ ં
વનિદેન 

રાફીક શાખા દ્વારા રાફીકનો દંડ, નોકરી બકુ, એન.સી. 
રજીસ્ટર, પગાર રજીસ્ટર, કેશ બકુ, ચલણ રજીસ્ટર િાિન 
ડીટેઇન રજીસ્ટર વિગેરે પ્રકારના રજીસ્ટરો રાખિામા ંઆિ ેછે. 

૯ ૭ તનેી વનતી ઘડિાના અથિા તેના અમલીકરણ 
સબંધંમા ં જાિરે જનતાના સભ્યો દ્વારા રજુઆત 
કરાયલેી અથિા તમેની સાથ ે ચચાટ માટે રિલેી 
કોઇપણ વ્યિસ્થાની વિગત 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૦ ૮ પોતાની સલાિના િતે ુ માટે અથિા તનેા ભાગ 
તરીકે રચાયલેી બ ે કે તથેી િધ ુ વ્યહકતઓ 
ધરાિતા બોડટસ, કાઉન્સીલો, કવમટીઓ અને  
બીજા મડંળોનુ ં વનિદેન અને આ બોડટસ, 
કાઉન્સીલ્સ, કવમટીઓ અન ે અન્ય મડંળોની  
બઠેકો જાિરે પ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ થિા 
આિી બઠેકની વિગતો જાિરે પ્રજા મળેિી શકે છે 
કે કેમ તને ુ ંવનિદેન. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૧ ૯ પોતાના અવધકારીઓ અન ેકમટચારીઓની 
હડરેકટર (માહિતી પસુ્સ્તકા) (નામ-સરનામા)  

રાફીક શાખા દ્વારા રોલકોલમા ં ફરજ, બદંોબસ્ત તથા 
િી.િી.આઇ.પી., િી.આઇ.પી. બદંોબસ્ત અંગેન ુ માગટદશટન 
આપિામા ંઆિે છે. અન ેતે મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 
 

૧૨ ૧૦ તનેા વિવનમયોમા ં પરુી પડાયેલા િળતરની 
પધ્ધવત સહિત તનેા દરેક અવધકારીઓ અને 
કમટચારીઓ દ્વારા પ્રા્ત કરાયલેો માવસક પગાર 

િોદ્દા પ્રમાણ ે સરકારશ્રીના વનયમ મજુબ દર માસે પગાર 
ચકુિિામા ંઆિ ેછે. 

૧૩ ૧૧ તમામ યોજનાઓની વિગતો, સચુચત ખચાટઓ 
અન ે કરાયલેી ચકુિણીના અિેિાલો દશાટિતા 
તનેી તમામ એજન્સીન ેફાળિાયલે બજેટ. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૪ ૧૨ ફાળિાયેલી રકમ અને આ કાયટક્રમોથી ફાયદો 
(લાભાથીઓ) મળેિનારની વિગતો સહિત 
સબસીડી (આવથિક સિાય) કાયટક્રમોનો અમલનો 
પ્રકાર. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૫ ૧૩ તનેા દ્વારા અપાયેલી છુટછાટો (રાિતો) 
પરિાનગીઓ અન ે સત્તા સોંપણી  મળેિનારની 
વિગતો 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૬ ૧૪ ઇલકેરોવનક ફોમટમા ંઘડાયલેી તનેા દ્વારા રખાયલેી 
અથિા તનેે ઉપલબ્ધ માહિતીના સદંભટની  
વિગતો. 

રાફીક શાખામા ં કોમ્્યટુર દ્વારા પત્ર વ્યિિાર તમેજ 
માહિતીની આપ લે કરિામા ંઆિે છે. 

૧૭ ૧૫ પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંના કામના કલાકો 
સિીત માહિતી મળેિિા માટે નાગહરકો ઉપલબ્ધ 
સવુિધાઓની વિગતો, જો જાિરે ઉપયોગ માટે 
તનેી જાળિણી કરાઇ િોય તો. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૮ ૧૬ જાિરે માહિતી અવધકારીઓના નામો, િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય બીજી વિગતો. 

પહરવશષ્ટ “બ” મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

-: પહરવશષ્ટ-બ :- 
માહિતી અવધકાર કાયદા અંતગટત સરુત શિરે પોલીસ કવમશ્નરેટ વિસ્તારમા ંરાહફક શાખામા ંજાિરે કરેલ 

મદદનીશ માહિતી અવધકારી- માહિતી અવધકારી અને એપેલેટ અવધકારી. 
ભૌગોચલક વિસ્તાર મદદનીશ જાિરે માહિતી 

અવધકારી A.P.I.O. 

જાિરે માહિતી અવધકારી  
P.I.O. 

એપલેટે અવધકારી  
Appellate Authority 

રાહફક શાખા, સરુત શિરે. એ.એસ.આઇ./રીડર 

 

મ.પો.કવમ.શ્રી િિીિટ અન ે

મ.પો.કવમ.શ્રી િિીિટ અન ે
્લાનીંગ, રાહફક શાખા, સરુત 

શિરે. 

નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી, 
રાહફક, સરુત શિરે. 
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્લાનીંગ, રાહફક શાખા, સરુત 
શિરે. 

નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી, 
રાહફકની કચરેી, સરુત શિરે. 

રીડર 

 

 

નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી, 
રાહફક, સરુત શિરે. 

નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી, 
રાહફક, સરુત શિરે. 

અવધક પોલીસ કવમશ્નરશ્રી, 
રાહફક અન ેક્રાઇમ, સરુત શિરે.  

 
રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 

-:માઉન્ટેડ્ પોલીસ િડે ક્િાટસટની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ માઉન્ટેડ પોલીસ િડે ક્િાટસટ 
૨ ૧ કાયો જગંમ વમલ્કોતોન ુ રક્ષણ, બદંોબસ્ત તમેજ કાયદો અન ે

વ્યિસ્થા જાળિણી વિગેરે ફરજો 
૩ ૧ ફરજો --“-- 
૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 

અન ેફરજો 
ઉપલા અવધકારીઓના હુકમનુ ંપાલન ુકરવ ુઅન ેતાબાના 
કમટચારીઓ પાસ ેપાલન કરાિવુ.ં 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 

પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ તાબા િેઠળના કમટચારીઓ દ્વારા 
જાળિલેા વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમન ુપાલન 
કરિામા ંઆિ ેછે. અન ેરેકડટ, ક, ખ, ગ, મજુ્બ િષટ િાઇઝ 
કાયટપધ્ધવતની સચુના મજુબ જાળિણી કરિામા ંઆિ ેછે. 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

નોકરી બકુ, ઇન િડટ આઉટ િડટ, અશ્વ ખોરાકી, શીક, 
દિાન ુરજજસ્ટર 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

નીલ 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

નીલ 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

ગજુરાત સરકારના ધારા ધોરણ મજુબ 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

નીલ 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

નીલ 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

નીલ 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

નીલ 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 

નીલ 
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સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

પરીશીષ્ઠ “બ’ મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

 

 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:પોલીસ િડે કિાટસટની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

ક્રમ મદુ્દા ન ં મદુ્દો માહિતી 
૧ ૧ સસં્થાઓ પોલીસ િડે ક્િાટસટ 
૨ ૧ કાયો જગંમ વમલકતોન ુરક્ષણ, ગાડટ ડયટુી, કેદીપાટી, બદંોબસ્ત 

તમેજ કાયદો અન ેવ્યિસ્થા જાળિણી વિગેરે ફરજો 
૩ ૧ ફરજો --“-- 
૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 

અન ેફરજો 
ઉપલા અવધકારીઓના હુકમનુ ંપાલન કરવ ુઅન ેતાબાના 
કમટચારીઓ પાસ ેપાલન કરાિવુ.ં 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય પોલીસ મને્યઅુલ મજુ્બ 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 

પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ તાબા િઠેળના કમટચારીઓ દ્વારા 
જાળિલેા વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમનુ ંપાલન 
કરાિામા ંઆિ ેછે. અને રેકડટ ક,ખ,ગ, મજુબ િષટ િાઇઝ 
કાયટપધ્ધવતની સચુના મજુબ જાળિણી કરિામા ંઆિ ેછે.  

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

આમટ એમ્યનુશેન, એકાઉન્ટ, કિાટટર સબધંી, નોકરી બકુ, 
ઇન િડટ આઉટ િડટ, િસ્ત્ર ભડંાર તમેજ િલે્ફર સબધંી 
રજીસ્ટરો 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

નીલ 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

નીલ 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

ગજુરાત સરકારના ધારા ધોરણ મજુબ 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

ગજુરાત સરકારના ધારા ધોરણ મજુબ 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

નીલ 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

નીલ 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા પણ કરિામા ં
આિતી િોય રેકડટ તરીકે માહિતી ઉપલબ્ધ રિ ેછે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

નીલ 
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૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

પરીશીષ્ઠ “બ” મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

 

 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:એમ.ટી.સકે્શનની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા ન ં મદુ્દો માહિતી 
૧ ૧ સસં્થાઓ સરુત સીટી પોલીસ એમ.ટી.સકે્શન 

૨ ૧ કાયો િાિન વ્યિિારન ેલગત ુકાયટ 
૩ ૧ ફરજો એમટી ના સરકારી િાિનોને સાફ સફાઇ કરી હરપરેીંગ 

કરી સારી િાલતમા ં રાખિાની તમેજ જરૂર જણાય ત્યા ં
સમયસર િાિ પિોચાડિાની ફરજો છે. 

૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 
અન ેફરજો 

ડ્રાઇિરોન ેસમયસર ફરજમા ંમોકલિાની  અન ેડ્રાઇિરન ે
સોંપલે ફરજ પરુી કરિાની ફરજ છે. 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય વ્યિસ્થીત િાિન સફાઇ થાય છે કે કેમ? બરાબર િાિન 
ચાલ ે છે કે કેમ ત ે દેખરેખ રાખિાની. િાિનમા ં ખરાબી 
િોય તો  નાણાકંીય વનયમો મજુબ કાયટિાિી કરી િાિનો 
હરપરે કરિાની પધ્ધતી છે. 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 

પો.સ.ઇ. એમ.ટી.ઓએ ડ્રાઇિર પાસ ેડ્રાઇિીંગન ુકામ લેવુ.ં 
વમકેનીક પાસે િાિન હરપરેીંગન ુ કામ લિેાનુ ં અને 
સપુરિાઇઝર પાસ ે વ્યિસ્થીત રેકડટ રાખિાના વનયત 
કરેલા ધોરણો છે. 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

ફરજ દરમ્યાન અમારી દેખરેખ અન ેસચુના મજુબ  સિ 
કમટચારીઓને ડ્રાઇિરોન ે ડ્રાઇિીંગને લગતી સચુના 
આપિી, વમકેનીકન ે હરપરેીંગ અંગેની સચુના આપિાની,  
સચુનાનુ ં પાલન કરાિવુ.ં િાિન ઉપયોગ કયાટની 
લોગબકુમા ંનોંધ કરી,કરાિી રેકડટમા ંરાખવુ.ં 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

ફરજ માટેના નોકરી રજીસ્ટર, મસ્ટર રોલ, િાિન માટેની 
હિસ્રીશીટ, લજેર, ઇશ્ય ુરજીસ્ટર, વનભાિિામા ંઆિ ેછે. 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

નીલ 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

નીલ 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા અવધકારીઓ દ્વારા ફરજ સોંપિામા ંઆિ ેઅન ેતેમા ં કોઇ 
તકલીફ જણાતી િોય તો અવધકારીન ે જણાિી સમયસર 
પ્રશ્નનુ ં વનરાકરણ કરી ફરજની તકલીફ દુર કરિી આ 
વનદેશીકા છે. 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

નીલ 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

નીલ 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર નીલ 
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મળેિનાર અંગે ની વિગતો 
૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 

વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની  
કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા પણ કરિામા ંઆિતી િોય રેકડટ 
તરીકે માહિતી ઉપલબ્ધ રિ ેછે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

નીલ 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

પરીશીષ્ઠ “બ” મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. નીલ 

 
 

 

 

 

 

 

 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:િાયરલસે શાખાની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ િાયરલસે વિભાગ 

૨ ૧ કાયો િાયરલસે સટે હરપરેીંગ, ઇન્સ્ટોલેશન, કોમ્યવુનકેશન 

૩ ૧ ફરજો િાયરલસે સટે હરપરેીંગ, ઇન્સ્ટોલેશન, કોમ્યવુનકેશન 

૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 
અન ેફરજો 

અવધ/કમટચારીઓન ે િાયરલસે સટેની મરામત અને 
સદેંશા આપ લ ેની સત્તા 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય અવધકારીઓની વનરીક્ષણ્ની જિાબદારી, કમટચારીઓની 
હરપરેીંગની જિાબદારી 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 

ટેક્નીકલ કામ માટે કોઇ ધોરણો વનયત નથી. 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

ટેક્નીકલ અવધકારીન ે પોલીસની રેન્ક આપલે િોય 
વશસ્તબધ્ધ રીતે ઉચ્ચ અવધકારીશ્રીની સચુના મજુબ 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

સ્ટોર રેકડટ, િકટશોપ, પોલનટે, રાફીક રેકડટ વિગેરે 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

નીલ 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

નીલ 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા નીલ 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

સરકારશ્રીના વનયમાનસુાર 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 
 

નીલ 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના નીલ 
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લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

નીલ 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

જીસ્િાન નટેિકટ તમેજ પોલનટેના ઇલકે્રોવનક્સ 
ઇક્િીપમને્ટ ઉપર સદેંશાઓની આપ લ ે કરિામા ં આિે 
છે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

નીલ 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

પરીશીષ્ઠ “બ” મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. સરકારશ્રીના વનયમાનસુાર 

 
 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:સ્પશે્યલ બ્રાચંની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ સ્પશે્યલ બ્રાચં 

૨ ૧ કાયો ઇન્ટેલીજન્સન ે લગતી ગુ્ ત માહિતીઓ એકઠી કરિી. 
પોલીટીકલ ડોઝીયસટ લખિા, પોલીટીકલ પાટી ફાઇલ 
લખિી, િી.િી.આઇ.પી, િી.આઇ.પી., બદોબસ્ત ફાળિિા 
તિિેારો સભા સરઘસન ે લગતા બદંોબસ્તની ફાળિણી, 
ઇન્ટરનલ સીક્યરુીટી સ્કીમ, ડીઝાસ્ટર મનેજેમને્ટ સ્કીમો 
તયૈાર કરિી. વિવિધ સગંઠનોની પ્રવતૃ્તીની  િોચ કરિી. 
અલગતાિાદી સગંઠનોની પ્રવતૃ્તી ઉપર િોચ રાખિી, દેશ 
વિરોધી તમેજ આતકંિાદી પ્રવવૃત્ત અંગે માહિતી મેળિી 
કાયદો અને વ્યિસ્થાના પ્રશ્નો  ઉભા થાય તિેી પ્રવવૃત્તઓ 
અંગે માહિતી મળેિિી.  

૩ ૧ ફરજો --“-- 
૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 

અન ેફરજો 
ઉપરી અવધકારીશ્રીઓ તરફથી થતા આદેશો હુકમો 
પોલીસ સ્ટેશનો પાસ કરિા  

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 

--“-- 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

ખાનગી રેકડટ 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

--“-- 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

જાિરે જનતા માટે સભા, સરઘસ, રેલી વિગેરે ની મજુંરી, 
આપિાની કાયટિાિી કરિામા ંઆિ ેછે. 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

--નીલ-- 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 
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૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

સરકારશ્રીના વનયમ મજુબ 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

લગત નથી. 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

--“-- 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

--“-- 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા કરિામા ં આિતી 
િોય રેકડટ તરીકે માહિતી ઉપલબ્ધ રિ ેછે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

--નીલ-- 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

--નીલ-- 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. પોલીસ મને્યઅુલ મજુબ 

 
 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:પોલીસ કવમશ્નર કચરેી (િિીિટી સ્ટાફ) ની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ નાયબ િિીિટી અવધકારી 
૨ ૧ કાયો િિીિટી સ્ટાફન ુસપુરવિઝન જેમા ંપોલીસ કમટચારી તથા 

અવધકારીઓના મિકેમ સબધંી કામગીરી નાણાકીય 
કામગીરી તથા િિીિટન ે લગતી તમામ કામગીરીનો 
સમાિેશ થાય છે. 

૩ ૧ ફરજો સરકારશ્રી તરફથી ફાળિિામા ંઆિત અનદુાન અન્િયે 
ઉપાડ અન ેિિેંચણી અવધકારી તરીકે  ફરજો બજાિિાની 
િોય છે. આ ઉપરાતં કચરેીના તમામ સીિીલયન સ્ટાફની 
કામગીરી ઉપર જનરલ સપુરવિઝન રાખિાનુ ંિોય છે. 

૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 
અન ેફરજો 

ઉપાડ અન ે િિેંચણી અવધકારીની તમામ સત્તાઓ અને 
સીિીલીયન કમટચારીઓની પરચરુણ રજા મજુંર કરિાની 
સત્તા દફતર તપાસણીની સત્તા જુનીયર ક્લાકટ ના િાવષિક 
ખાનગી અિિેાલ લખિા. 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય તમામ પ્રકારના નાણાકીય બીલો બનાિડાિી મજુંર 
કરાિિાની કાયટિાિી કરાિિી. કચરેીની કાયટપધ્ધતી 
મજુબ તાબાના કમટચારીઓ તરફથી મકુિામા ં આિતી 
ફાઇલો રીમાકટસ સાથ ે ઉપરી અવધકારીશ્રીઓ તરફ 
મોકલિામા ં આિ ે છે. વનણટય થઇ આવ્યથેી પત્ર તૈયાર 
કરાિી રિાના કરિામા ંઆિ ેછે. 
 

 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 

ઉઘડતી કચરેીએ વતજોરી તથા બેંક સબધંી કામગીરી 
અગ્રતાના ધોરણ ેકરિામા ંઆિ ેછે.  િિીિટી કામગીરીને 
પણ મિત્િ આપિામા ંઆિે છે. હદિસ દરમ્યાન આિતી  
ફાઇલોનો વનકાલ કરિામા ંઆિ ેછે. 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 

ગજુરાત પોલીસ મને્યઅુલ ભાગ-૧-૨-૩ તથા 
જી.સી.એસ.આર.- ૨૦૦૨ ભાગ-૮ તમેજ વતજોરી 
અવધવનયમ, કચરેી કાયટપધ્ધતી, ગજુરાત રાજ્ય નાણાકીય 
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રેકડટ  વનયમો, બી.પી.એક્ટ- ૧૯૫૧ તથા સરકારશ્રીના જુદા જુદા 
વિભાગો તરફથી ઇસ્ય ુ થતા ઠરાિો, પરીપત્રો તથા 
કામગીરી સબધંી રેકડટની જાળિણી. 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

વિશીષ્ટ પ્રકારના દસ્તાિજેો રિતેા નથી. પરંત ુ આ 
કચરેીમા ંરિતેા િિીિટી કામના રજીસ્ટરો જેિા કે પોલીસ 
મને્યઅુલ મજુબ હિસાબી શાખાને લગતા, શીટ શાખાને 
લગતા, પત્ર વ્યિિાર શાખાન ે લગતા તથા લાયસન્સ 
શાખાન ે લગતા, રજીસ્રી શાખાને લગતા રજીસ્ટરો એમ 
કુલ- ૪૩ રજીસ્ટરો રાખિામા ંઆિે છે. 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા કચરેી કાયટપધ્ધવત તથા ગજુરાત પોલીસ મને્યઅુલ ભાગ-
૧-૨-૩ મજુબ તમુારો થી િાકેફ થઇ કાયટિાિી કરી 
વનકાલ કરિામા ંઆિ ેછે. 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

સરકારશ્રીના પ્રિતટમાન ધારા ધોરણ મજુબ પગાર બીલ 
બનાિિામા ંઆિ ેછે અન ેપગાર બીલ મજુબ મિેનતાણ ુ
ચકુિિામા ંઆિ ેછે. 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 
અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 

આશરે માસીક રૂ. ૧ કરોડ ૪૦ લાખન ુ અનદુાન મજુબ 
ખચટ થાય છે. પરંત ુઆ ખચટ મિકેમ સબધંી થાય છે. કોઇ 
વનયત યોજનાની કામગીરી અત્રથેી કરિાની રિતેી નથી. 

૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્્યટુર ઉપલબ્ધ છે. અન ે પત્ર વ્યિિારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્્યટુર દ્વારા કરિામા ં આિતી 
િોય રેકડટ તરીકે માહિતી ઉપલબ્ધ રિ ેછે. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

પરીશીષ્ઠ “બ” મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. લાગ ુપડત ુનથી. 
 

 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમશેન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબધંી માહિતી:- 
-:એ.સી.પી.શ્રી એસ.સી./એસ.ટી. સલેની કાયટપધ્ધવત સબધંી માહિતી:- 

 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર એસસી./એસટી સલે સરુત 
શિરે, સરુત 

૨ ૧ કાયો મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર એસ.સી.એસટી સલે સરુતમા ં
આિતા સરુત શિરેના તમામ પો.સ્ટે.ના અવધ./ 
કમટચારીની ફરજો તથા કાયો ઉપર સપુરવિઝન કરી 
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જરૂરી સચુના આપિી તેમજ દરેક પો.સ્ટે.મા ં બનતા 
એસ.સી/એસટીના બનાિો વિઝીટેશન કરી જાત તપાસ 
કરિી તમેજ એસસી/એસટીની અરજીઓ તથા ઉપરી 
અવધકારી તરફથી આિતી ઇન્ક્િાયરીની તપાસ કરિી 
તમેજ ખાતાકીય તપાસો કરિી 

૩ ૧ ફરજો --“-- 
૪ ૨ તમેના અવધકારીઓ અન ે કમટચારીઓની સત્તાઓ 

અન ેફરજો 
તાબાના માણસો તથા અવધકારી ઉપર વનયતં્રણ રાખવ ુ
તમેજ એસસી/એસટીના ગનુ્િાઓની તપાસ કરી જરૂરી 
સચુના આપિી તેમજ કમટચારી પોતાની ફરજ બરાબર 
બજાિ ે છે કે કેમ? ત ે દેખરેખ રાખિી. ખા.ત. તથા 
કચરેીન ુ િિીિટી કામ કરવ ુ તમેજ પને્ડીંગ તપાસો 
અરજીઓનો તાત્કાલીક વનકાલ કરિો 

૫ ૩ દેખરેખ અન ેજિાબદારીઓ ચેનલો સિીત વનણટય અરજદારો દ્વારા અપાતી અરજીઓ બાબત ેયોગ્ય તપાસ 
કરી અરજદારન ે ન્યાય અપાિિો તમેજ ફરીયાદી 
પોતાની ફરીયાદ કરિા આિે ત્યારે વિના વિલબં ે જરૂરી  
પગલા લિેા. તમેજ અરજદારો ફરીયાદીઓ સાથે સારૂ 
િતટન કરી તઓેના પ્રશ્નોનો વનકાલ કરિો. 

૬ ૪ તમેના કાયો કરિા માટેના તેમણ ે વનયત કરેલા 
ધોરણો 

પો.સ્ટે.મા ં દાખલ થયલે ગનુ્િા તથા અરજીઓ વનયત 
સમયમા ં વનકાલ કરિો અન ે એસ.સી/એસટીન ે લગતા 
બનાિો સબધં ેઉપરી અવધ.શ્રીઓન ેગનુ્િાની જાણ કરિી 
અન ેબનાિિાળી જગ્યાએ તાત્કાલીક જઇ તપાસ કરિી. 
તમેજ ચાર્જશીટ સમય મયાટદામા ંનામદારકોટટમા ં મોકલી 
આપિા 

૭ ૫ તમેના કાયો કરિા માટે તમેણે અથિા તમેના તાબા 
િઠેળ અથિા તમેના કમટચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનયમો, વિવનમયો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રિો અને 
રેકડટ  

તાબા િઠેળના દરેક કમટચારીને સમયસર ફરજ પર 
આિવ ુ અન ે સોંપેલ ફરજ સારી રીત ે બજાિિા તમેજ 
શીસ્તમા ં રિિેા અન ે અરજદારો તથા ફરીયાદી સાથે 
સમુળે ભયુટ િતટન કરવ ુઅન ેકરાિવ ુઉપરી અવધ.શ્રી તથા 
સરકારશ્રી દ્વારા બિાર પાડિામા ંઆિતી સચુનાઓ તથા 
પરીપત્રન ુ પાલન કરવ ુ અન ે કરાિવ ુ તમેજ અરજી 
રજીસ્ટર ક્રાઇમ રજીસ્ટર, પરીપત્રોની ફાઇલ તમેજ અન્ય 
રેકડટ વ્યિસ્થીત કરી કરાિડાિવ ુ ભારે ગનુ્િાન ુ તથા 
અરજી રજીસ્ટર તમેજ ક્રાઇમ મમેાની ફાઇલ સ્પ.ેહરપોટટની 
ફાઇલ તથા અન્ય િિીિટી રેકડટ રાખવ.ુ 

૮ ૬ તમેના અથિા તમેના વનયતં્રણ િઠેળ રિલેા 
દસ્તાિજેો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

અત્રનેી કચરેીમા ં નોકરી બકુ ક્રાઇમ ખાટીયાન રજીસ્ટર 
અરજી રજીસ્ટર, તપાસ રજીસ્ટર વિગેરે 

૯ ૭ તમેની વનતી ધડિા અંગેના અથિા તમેના િિીિટ 
અંગેના જાિરે જનતા સાથનેા પરામમશટન અથિા 
પ્રવતવનવધત્િ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા િોય તો તનેી 
વિગત 

 

એસસી/એસટી સલાિકાર સવમવતની મીટીંગ યોજી 
તઓેના પ્રશ્નો તથા રજુઆત સાભંળિામા ંઆિ ેછે. 

૧૦ ૮ બોડટ, પરીષદો , સવમતીઓ  અન ે  તેમના ભાગ 
તરીકે અથિા તનેી સલાિના ઉદે્દશથી, બથેી િધ ુ
સભ્યોના બનલેા અન ેઆ બોડટ પરીષદો, સવમતીઓ 
અન ેમડંળોની બઠેકો જાિરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 
કેમ અન ે આિી બઠેકોની કાયટિાિી નોંધ જાિરે 
જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૧ ૯ તમેના અવધકારીઓ અને કમટચારીઓની વનદેશીકા કચરેીમા ં આિતા તમુારોથી િાકેફ થઇ  વનકાલ કરિો 
તમેજ એસસી/એસટીના બનતા ગનુ્િાઓ તમેજ 
અરજીઓનો, તમુારોની સમયસર વનકાલ કરિો સ્ટાફને 
સમયસર િાજર રિિેા સચુના આપિી વિગેરે 

૧૨ ૧૦ તમેના વિવનમયોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્ધવત સિીત તેમના દરેક અવધકારી 
અન ેકમટચારીન ેમળત ુમાસીક મિેનતાણુ ં

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૩ ૧૧ તમેની દરેક એજન્સીની તમામ યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચટ અને કરેલી ચકુિણી ઓના 

લાગ ુપડત ુનથી. 



27 

 

અિિેાલ દશાટિત ુફાળિલે બજેટ. 
૧૪ ૧૨ ફાળિલેી સિાયકી અન ે સિાયકી કાયટક્રમોના 

લાભાથી ઓની વિગત સિીત આિા કાયટક્રમોના 
અમલની પધ્ધવત. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવધકાર પત્ર 
મળેિનાર અંગે ની વિગતો 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૬ ૧૪ તમેની પાસે ઉપલબ્ધ અથિા તમેની પાસે રિતેી 
વિજાણ ુ માધ્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલકે્રોનીક્સ ફોમટ) 
માહિતીની વિગતો. 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૭ ૧૫ તમેની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોગમા ં રાખલેી 
પસુ્તકાલય અથિા િાચંનખડંની સિલતો માટેના 
સમય સિીત નાગરીકોન ે માહિતી મળેિિા માટેની 
પ્રા્ય સગિડોની વિગતો 

લાગ ુપડત ુનથી. 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અવધકારી ઓના નામ , િોદ્દાઓ 
અન ેઅન્ય વિગતો. 

પરીશીષ્ઠ “બ” મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનયમ કયાટ અંગેની આિી માહિતી. વનયમ મજુબ 

 


