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                માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત  

સેક્ટર-૧ કચેરીની પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કલોઝરની માહિતી 

ક્રમ 

મદુ્દા 

નબંર 

મદુ્દા માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ સેક્ટર-૧ કચેરી, સરુત શહરે 

૨ ૧ કાર્યો 
સેક્ટર-૧ કાર્યયક્ષેત્રનુ ંસપુરવિઝન તથા ગજુરાત પોલીસ 

મેન્યલુ મજુબના કાર્યો 

૩ ૧ ફરજો ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૪ ૨ 
તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તાઓ અને 

ફરજો 
ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૫ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય 
સેક્ટર-૧ કાર્યયક્ષેત્રનુ ંસપુરવિઝન તથા ગજુરાત પોલીસ 

મેન્યલુ મજુબ 

૬ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમર્ે વનર્યત કરેલા િોરર્ો ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૭ ૫ 

તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમર્ે અથિા તેમના તાબા 
હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનર્યમો, વિવનમર્યો, સચુનાઓ, વનર્યમસગં્રહો અને રેકર્ય 

ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૮ ૬ 
તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલેા 
દસ્તાિેજોના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

આ સાથે સામેલ પત્રક – “એ” મજુબ  

૯ ૭ 

તેમની વનતી ઘર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશયન અથિા 
પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત 

--- નીલ --- 

૧૦ ૮ 

બોર્ય પરીષદો સવમતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે 

અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બેથી િધ ુ સભ્ર્યોના 
બનેલા અને આ બોર્ય પરીષદો સવમતીઓ અને મરં્ળોની 
બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ અને આિી 
બેઠકોની કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્િ છે 

કે કેમ તે અંગેનુ ંપત્રક 

--- નીલ --- 

૧૧ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા આ સાથે સામેલ પત્રક – “બી” મજુબ 

૧૨ ૧૦ 

તેમના વિવનમર્યોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પદ્ધવત સહીત તેમના દરેક અવિકારી અને 

કમયચારીને મળતુ ંમાસીક મહનેતાણુ ં
સરકારશ્રી નક્કી કરે તે મજુબ 

૧૩ ૧૧ 

તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની વિગતો 
સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ 

દશાયિત ુ ંફાળિેલ બજેટ 

લાગ ુપર્તુ ંનથી. 
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૧૪ ૧૨ 

ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહીત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પધ્િવત 

લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૫ ૧૩ 
છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકાર પત્ર મેળિનાર 

અંગેની વિગતો 
લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૬ ૧૪ 

તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેી 
વિજાણ ુ માધ્ર્યમોમા ં રૂપાતંરીત ઇલેક્રોવનક્સ ફોમય 
માહહતીની વિગતો 

કચેરીમા ં કમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. પત્ર વ્ર્યિહારને લગત 

કામગીરી કમ્પ્યટુરમા ં ટાઇપ કરિામા ં આિે છે. જેની 
વિગતો ક્મ્પ્યટુરમા ંરહ ેછે.   

૧૭ ૧૫ 

તેમની સસં્થામા ંજાહરે ઉપર્યોગમા ંરાખેલી પસુ્તકાલર્ય 

અથિા િાચંનખરં્ની સિલતો માટેના સમર્ય સહીત 

નાગરીકોને માહહતી મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની 
વિગતો 

લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૮ ૧૬ 
સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને 

અન્ર્ય વિગત 
આ સાથે સામેલ પત્રક – “સી” મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી --- નીલ --- 

 

મદુ્દા ન.ં૬ અન્વયે સેક્ટર-૧, સરુત શિરેના ધનયતં્રણ િઠેળ રિલેા દસ્તાવેજોનુ ંપત્રક–“એ” 

ક્રમ 

નબંર 

દસ્તાિેજોની વિગત 

રજીસ્ટરો 

૧ આિક રજીસ્ટર  

૨  જાિક રજીસ્ટર  

૩  લોકલ/સી.એ. અરજી રજીસ્ટર  

૪  RTI અરજી રજીસ્ટર 

૫  RTI અપીલ અરજી રજજસ્ટર 
 

ફાઇલો 

૧  સ્પેશ્ર્યલ રીપોટય  ફાઇલ 

૨  રજા-કોટય  મદુત ફાઇલ 

૩  ઇ-ગજુકોપ ફાઇલ 

૪  જાહરેનામા ફાઇલ 

૫  પોલીસ કવમશ્નરશ્રી રીર્ર શાખા તરફથી મળેલ પત્ર તથા તેમના તરફ કરેલ રીપોટય  ફાઇલ 

૬  પોલીસ કવમશ્નરશ્રી િહીિટ શાખા તરફથી મળેલ પત્ર તથા તેમના તરફ કરેલ રીપોટય  ફાઇલ 

૭  સેક્ટર-૧ ના તમામ પો.સ્ટે./કચેરીને લખેલ પત્ર/ર્યાદી ફાઇલ  
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૮  સેક્ટર-૧ ના તમામ પોલીસ સ્ટેશન તરફથી મળેલ પત્ર ફાઇલ 

૯  “એ”, “બી”, “સી”, “ર્ી” ર્ીિીઝન તરફથી મળેલ પત્ર ફાઇલ  

૧૦  ઝોન-૧ અને ઝોન-૨ તરફથી મળેલ પત્ર ફાઇલ 

૧૧  વિશેષ શાખાને લગત ટપાલ ફાઇલ 

૧૨  ઇન્કિાર્યરી રીપોટય  ફાઇલ 

૧૩ પી.સી.બી. શાખા તરફથી મળેલ પત્ર ફાઇલ 

૧૪ હદપારી રીપોટય  સ્થળપ્રત ફાઇલ  

૧૫  પરીપત્ર ફાઇલ 

૧૬ અરજી રીપોટય  સ્થળપ્રત ફાઇલ 

૧૭ RTI અંતગયત પાઠિેલ વત્રમાસીક/િાવષિક માહહતી સ્થળપ્રત ફાઇલ 

૧૮ RTI અંતગયત અરજી/અપીલ અરજી વનકાલ સ્થળપ્રત ફાઇલ 

૧૯ સેક્ટર-૧ ના તમામ પો.સ્ટે.ની લેિામા ંઆિતી વત્રમાસીક વિઝીટ નોટ ફાઇલ   

૨૦ સેક્ટર-૧ ના તમામ ર્ીિીઝન/ઝોનની કરિામા ંઆિતી િાવષિક તપાસર્ી નોટ ફાઇલ   

 

પોલીસ કધમશ્નરશ્રી સરુત શિરે કાયગકે્ષત્ર િઠેળના અધિકારીઓની ધનદેધશકા:- પત્રક –‘બી  ૧’ 

અવિક પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સેક્ટર-૨ની કચેરી, સરુત શહરે. 

ના.પો.કવમશ્રી ઝોન-૧ ના.પો.કવમશ્રી ઝોન-૨ 

મ.પો.કવમશ્રી “એ” 
ર્ીિીઝન 

મ.પો.કવમશ્રી “બી” ર્ીિીઝન મ.પો.કવમશ્રી “સી” ર્ીિીઝન મ.પો.કવમશ્રી “ર્ી” ર્ીિીઝન 

(૧) િરાછા પો.સ્ટે (૧) ચલિંબાર્યત પો.સ્ટે (૧) મહહિરપરુા પો.સ્ટે (૧) કતારગામ પો.સ્ટે 

(૨) કાપોદ્રા પો.સ્ટે (૨) ઉિના પો.સ્ટે (૨) સલાબતપરુા પો.સ્ટે (૨) ચોકબજાર પો.સ્ટે 

(૩) સરથાર્ા પો.સ્ટે (૩) ર્ીંર્ોલી પો.સ્ટે (૩) પરુ્ાગામ (૩) લાલગેટ પો.સ્ટે 

 (૪) ગોર્ાદરા પો.સ્ટે  (૪) વસિંગર્પોર ર્ભોલી 
પો.સ્ટે 

 

મદુ્દા ન.ં૧૬ અન્વયે સેક્ટર-૧, સરુત શિરે કાયગકે્ષત્ર િઠેળના અધિકારીઓની ધનદેધશકા દશાગવત ુ ંપત્રક– 

“સી” 

અ.ન.ં વિસ્તાર/કાર્યયક્ષેત્ર ASSTT. / P.I.O P.I.O એપલેટ અવિકારી 

૧  

પોલીસ સ્ટેશન 
પોલીસ સ્ટેશનના 
પી.એસ.ઓ. 

પોલીસ સ્ટેશનના 
ઇન્સ્પેક્ટર 

જે તે વિસ્તારના 
મદદનીશ પોલીસ 

અવિકારી 
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૨  
મદદનીશ પોલીસ 

કવમશ્નરની કચેરી 

કચેરીના સીનીર્યર ક્લાકય  
અથિા તો સીનીર્યર પોલીસ 

કમયચારી 

ર્ીિીઝનના મદદનીશ 

પોલીસ કવમશ્નર 

જે તે વિસ્તારના ઝોનના 
નાર્યબ પોલીસ કવમશ્નર 

૩  
નાર્યબ પોલીસ 

કવમશ્નરની કચેરી 
ઝોન કચેરીના રીર્ર 

ઝોનના નાર્યબ 

પોલીસ કવમશ્નર 

જે તે ઝોન વિસ્તારના 
અવિક/સયંકુ્ત પોલીસ 

કવમશ્નર 

૪  
અવિક/સયંકુ્ત પોલીસ 

કવમશ્નરની કચેરી 
સેક્ટર કચેરીના રીર્ર 

સેક્ટરના 
અવિક/સયંકુ્ત પોલીસ 

કવમશ્નર 

પોલીસ કવમશ્નર 

      માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત 

સેક્ટર-૨ કચેરીની પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કલોઝરની માહિતી 

ક્રમ 

મદુ્દા 

નબંર 

મદુ્દા માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ સેક્ટર-૨ કચેરી,સરુત શહરે 

૨ ૧ કાર્યો 
સેક્ટર-૨ કાર્યયક્ષેત્રનુ ંસપુરવિઝન તથા ગજુરાત પોલીસ 

મેન્યલુ મજુબના કાર્યો 

૩ ૧ ફરજો ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૪ ૨ 
તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની 
સત્તાઓ અને ફરજો 

ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૫ ૩ 
દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત 

વનર્યર્ય 

સેક્ટર-૨ કાર્યયક્ષેત્રનુ ંસપુરવિઝન તથા ગજુરાત પોલીસ 

મેન્યલુ મજુબ 

૬ ૪ 
તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમર્ે વનર્યત 

કરેલા િોરર્ો 
ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૭ ૫ 

તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમર્ે અથિા 
તેમના તાબા હઠેળ અથિા તેમના 
કમયચારીઓ દ્વારા જાળિેલા વનર્યમો, 
વિવનમર્યો, સચુનાઓ, વનર્યમસગં્રહો અને 

રેકર્ય 

ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૮ ૬ 
તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલેા 
દસ્તાિેજોના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

આ સાથે સામેલ પત્રક – ‘એ’ મજુબ  

૯ ૭ 

તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા તેમના 
િહીિટ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના 
પરામશયન અથિા પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ 

વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત 

--- નીલ--- 
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૧૦ ૮ 

બોર્ય પરીષદો સવમતીઓ અને તેમના ભાગ 

તરીકે અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બેથી 
િધ ુસભ્ર્યોના બનેલા અને આ બોર્ય પરીષદો 
સવમતીઓ અને મરં્ળોની બેઠકો જાહરે 

જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ અને આિી 
બેઠકોની કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે જનતા માટે 

ઉપલબ્િ છે કે કેમ તે અંગેનુ ંપત્રક 

--- નીલ--- 

૧૧ ૯ 
તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની 
વનદેશીકા 

આ સાથે સામેલ પત્રક – ‘બી’ મજુબ 

૧૨ ૧૦ 

તેમના વિવનમર્યોમા ં કરેલી જોગિાઇ 

મજુબના િળતરની પધ્િવત સહીત તેમના 
દરેક અવિકારી અને કમયચારીને મળતુ ં
માસીક મહનેતાણુ ં

સરકારશ્રી નક્કી કરે તે મજુબ 

૧૩ ૧૧ 

તેમની દરેક એજન્સીની તમામ 

ર્યોજનાઓની વિગતો સચચત ખચય અને 

કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ દશાયિત ુ ં
ફાળિેલ બજેટ 

લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૪ ૧૨ 

ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહીત આિા 
કાર્યયક્રમોના અમલની પધ્િવત 

લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૫ ૧૩ 
છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકાર પત્ર 

મેળિનાર અંગેની વિગતો 
લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૬ ૧૪ 

તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે 

રહતેી વિજાણ ુ માધ્ર્યમોમા ં રૂપાતંરીત 

ઇલેક્રોનીક્સ ફોમય માહહતીની વિગતો 

કચેરીમા ંકમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. પત્ર વ્ર્યિહારને લગત 

કામગીરી કમ્પ્યટુરમા ં ટાઇપ કરિામા ં આિે છે. જેની 
વિગતો ક્મ્પ્યટુરમા ંરહ ેછે.   

૧૭ ૧૫ 

તેમની સસં્થામા ંજાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી 
પસુ્તકાલર્ય અથિા િાચંનખરં્ની સિલતો 
માટેના સમર્ય સહીત નાગરીકોને માહહતી 
મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની વિગતો 

લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૮ ૧૬ 
સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, 

હોદ્દાઓ અને અન્ર્ય વિગત 
આ સાથે સામેલ પત્રક – ‘સી’ મજુબ 

૧૯ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી --- નીલ--- 

        

પોલીસ કધમશ્નરશ્રી સરુત શિરે કાયગકે્ષત્ર િઠેળના અધિકારીઓની ધનદેધશકા:- પત્રક –‘બી  ૧’ 

અવિક પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સેક્ટર-૨ની કચેરી, સરુત શહરે. 

ના.પો.કવમશ્રી ઝોન-૩ ના.પો.કવમશ્રી ઝોન-૪ 
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મ.પો.કવમશ્રી “ઇ” 
ર્ીિીઝન 

મ.પો.કવમશ્રી “એફ” 
ર્ીિીઝન 

મ.પો.કવમશ્રી “જી” ર્ીિીઝન મ.પો.કવમશ્રી “ર્ી” ર્ીિીઝન 

(૧) અઠિાલાઇન્સ 
પો.સ્ટે 

(૧) પારેં્સરા પો.સ્ટે (૧) અમરોલી પો.સ્ટે (૧) ઇચ્છાપોરપો.સ્ટે 

(૨) ઉમરા પો.સ્ટે (૨) સચીન પો.સ્ટે (૨) રાદેંર પો.સ્ટે (૨) હજીરા પો.સ્ટે 

(૩) ખટોદરા પો.સ્ટે (૩) સચીન GIDC પો.સ્ટે (૩) અર્ાજર્ પો.સ્ટે (૩) મરીન પો.સ્ટે 

  (૪) જહાગંીરપરુા (૪) ડુમસ પો.સ્ટે 

 

 કમિશનર અમિક પોલીસ, ટ્ર ાફીક અને ક્રાઇિની કચરેી,  

પોલીસ ભવન, પહેલો િાળ, અઠવાલાઇન્સ, સુરત  

Email Id: addcptraff-sur@gujarat.gov.in   

ફોન નં-૦૨૬૧-૨૬૫૦૦૩૭ 
 

  

   રાઈટ ટુ ઇન્ફોમેશન એકટ – ૨૦૦૫ સબિંી માહિતી 
અધિક પોલીસ કધમશ્નરશ્રી ટ્રાફીક અને ક્રાઇમ સરુત શિરે કચેરીની કાયગપધ્િધત સબિંી માહિતી 

ક્રમ મુદ્દા 

નંબર 

મુદ્દો માહિતી 

૧ ૧ સંસ્થાઓ અમિક પોલીસ કમિશ્નરશ્રી ટ્ર ાફીક અને ક્રાઇિ સુરત શહેર 

૧ ૧ કાર્યો તાબા િેઠળના પો.સ્ટે./બ્ાંચોનુ સુપરહિઝન તેમજ 

ગજુરાત પોલીસ મેન્ર્યુઅલ મુજબના કાર્યો 

૧ ફરજો ગજુરાત પોલીસ મેન્ર્યુઅલ મુજબના કાર્યો 

૨ ૨ તેમના અહિકારીશ્રી અને  

કમમચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો 

અહિક પોલીસ કહમશ્ન્રર, ટર ાફીક અને ક્રાઇમની 

િિીિટી તેમજ કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થા સબંહિત કાર્યો. 

તેમજ  (ગજુરાત પોલીસ મેન્ર્યુઅલ તેમજ ગજુરાત રાજર્ય 

િિીિટના હનર્યમો મુજબ)  

૩ ૩ દેખરખે અને જિાબદારીઓ ચેનલો 

સિીત હનર્મર્ય 

તુરંત જ હનર્મર્ય લઇ કાર્યમિાિી કરિાની તથા જરૂરી 

સુચના  

૪ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમર્ે 

હનર્યત કરલે િોરર્ો 

હનર્યમ મુજબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્ર્યુઅલ) 

૫ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમર્ે અથિા 

તેમના તાબા િેઠળ અથિા તેમના 

કમમચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 

હનર્યમો/હિહનર્યમો/સુચનાઓ/હનર્યમ 

સંગ્રિ અને રકેર્મ  

હનર્યમ મુજબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્ર્યુઅલ) 

૬ ૬ તેમના અથિા તેમના હનર્યત્રંર્ િેઠળ 

રિેલ દસ્તાિેજોના પ્રકારોનું પત્રક 

(૧) અરજીઓના રજીસ્ટરો (૨) આર.ટી.આઇ. રજીસ્ટરો 

(૩) આિક-જાિક રજીસ્ટરો તથા ફાઇલીગં  

mailto:addcptraff-sur@gujarat.gov.in
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૭ ૭ તેમની હનતી િર્િા અંગેના અથિા 

તેમના િિીિટ અંગેના જાિેર જનતા 

સાથેના પરામર્મન અથિા 

પ્રહતહનહિત્િ માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા 

િોર્ય તો તેની હિગત 

તાબાના પો.સ્ટે./બ્ાંચોની હત્રમાસીક હિઝીટ તથા 

િાહષમક તપાસર્ી દરમ્ર્યાન ર્યોજાતી મીટીગંમાં તેમજ 

અિાર-નિાર ર્િેર હિસ્તારમાં લોક દરબાર ર્યોજિા 

માધ્ર્યમ દ્વારા 

૮ ૮ બોર્મ  પહરષદો, સહમતીઓ અને તેમના 

ભાગ તરીકે અથિા તેની સલાિના 

ઉદેર્થી બે થી િિુ સભ્ર્યોના બનેલા 

અને આ બોર્મ  પહરષદો, સહમતીઓ 

અને મંર્ળોની બેઠકો જાિેર જનતા 

માટે ખુલ્લી છે કે કેમ ? તે અંગેનું પત્રક 

પોલીસ કહમશ્નરશ્રીની સુચન મુજબ અમલ કરિામાં 

આિે છે.  

૯ ૯ તેમના અહિકારીઓ અને 

કમમચારીઓની હનદેર્ીકા 

પોલીસ કહમશ્નરશ્રીની સુચન મુજબ અમલ કરિામાં 

આિે છે. 

૧૦ ૧૦ તેમના હિહનમર્યોમાં કરલેી જોગિાઇ 

મુજબના િળતરની પઘ્ઘહત સહિત 

તેમના દરકે અહિકારી અને કમમચારીને 

મળતુ માસીક મિેનતાર્ું 

સરકારશ્રી િખતો િખત નક્કી કર ેતે મુજબ 

૧૧ ૧૧ તેમની દરકે એજન્સીની તમામ 

ર્યોજનાઓની હિગતો, સુહચત ખચમ અને 

કરલેી ચુકિર્ીઓના અિેિાલ દર્ામિતું 

ફાળિેલ બજટે 

“નીલ” 

૧૨ ૧૨ ફાળિેલ સિાર્યકી અને સિાર્યકી 

કાર્યમક્રમોના લાભાથીઓની હિગત 

સહિત આિા કાર્યમક્રમો ના અમલની 

પઘ્ઘહત 

“નીલ” 

૧૩ ૧૩ છૂટછાટ પરિાનગીઓ અથિા 

અહિકાર પત્ર મેળિનાર અંગેની 

હિગતો 

“નીલ” 

૧૪ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની 

પાસે રિેતા હિજાર્ ુ માધ્ર્યમોમાં 

રૂપાંતહરત (ઇલકેટર ોહનકસ ફોમમ) 

માહિતીની હિગતો 

અત્રેની કચેરીની ર્ાખામાં કોમ્્ર્યુટર ઉપલબ્િ છે અન ે

પત્ર વ્ર્યિિારની મોટાભાગની કામગીરી કોમ્્ર્યુટર દ્રારા 

કરિામાં આિતી િોર્ય રકેમ ર્ તરીકે માહિતી ઉપલબ્િ છે.  

૧૫ ૧૫ તેમની સંસ્થામાં જાિેર ઉપર્યોગમાં 

રાખેલી પુસ્તકાલર્ય અથિા 

િાંચર્ખંર્ની સિલતો માટેના સમર્ય 

સહિત નાગહરકોને માહિતી મેળિિા 

માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની હિગતો 

“નીલ” 

૧૬ ૧૬ સરકારી માહિતી અહિકારીઓના 

નામ, િોદ્દાઓ અને અન્ર્ય હિગતો 

સુરત ર્િેર પોલીસની િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે. 

૧૭ ૧૭ હનર્યમ કર્યામ અંગેની આિી માહિતી  હનર્યમ મુજબ 
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અહિક પોલીસ કહમર્નરશ્રી ટર ાફીક અને ક્રાઇમ,સુરત ર્િેરના હનર્યંત્રર્ િેઠળ રિેલા દસ્તાિેજોનંુ  

પત્રક –‘એ’ 

 

ક્રમ 

નંબર 

દસ્તાિેજોની હિગત  

રજીસ્ટરો 

૧ આિક રજીસ્ટર  

૨  જાિક રજીસ્ટર  

૩  સી.એ. અરજી રજીસ્ટર  

૪  RTI અરજી રજીસ્ટર 

૫  RTI અપીલ અરજી રજીસ્ટર 

૬ ટેલીફોન રજીસ્ટર  

ફાઇલો 

૧  સ્પેર્ીર્યલ હરપોટમ  ફાઇલ 

૨  રજા-કોટમ  મુદત ફાઇલ 

૩  ઇ-ગજુકોપ ફાઇલ 

૪  જાિેરનામા ફાઇલ 

૫  પોલીસ કહમશ્નરશ્રી રીર્ર ર્ાખા તરફથી મળેલ પત્ર તથા તેમના તરફ કરલે હરપોટમ  ફાઇલ 

૬  પોલીસ કહમશ્નરશ્રી િિીિટ ર્ાખા તરફથી મળેલ પત્ર તથા તેમના તરફ કરલે હરપોટમ  

ફાઇલ 

૭  ટર ાફીક અને ક્રાઇમ ના તમામ ર્ાખા /પો.સ્ટે./કચેરીને લખેલ પત્ર/ર્યાદી ફાઇલ  

૮  ટર ાફીક અને ક્રાઇમ ના તમામ ર્ાખા /પો.સ્ટે./કચેરી તરફથી મળેલ પત્ર ફાઇલ 

૯  હિર્ેષ ર્ાખાને લગત ટપાલ ફાઇલ 

૧૦  ઇન્કિાર્યરી હરપોટમ  ફાઇલ 

૧૧  પી.સી.બી. ર્ાખા તરફથી મળેલ પત્ર ફાઇલ 

૧૨  પરીપત્ર ફાઇલ 

૧૩ અરજી હરપોટમ  ફાઇલ 

૧૪ RTI અંતગમત પાઠિેલ હત્રમાસીક/િાહષમક માહિતી ફાઇલ 
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અધિક પોલીસ કધમશનરશ્રી ટ્રાફીક અને ક્રાઇમ સરુત શિરે. પત્રક –  “  બી ” 

નાયબ પોલીસ કધમશનરશ્રી ટ્રાફીક, સરુત શિરે.  નાયબ પોલીસ કધમશનરશ્રી ક્રાઇમ, સરુત શિરે. 
મ.પો.કવમશ્રી રીજીર્યન-૧,રાફીક,શાખા સરુત શહરે.  મ.પો.કવમશ્રી ક્રાઇમ,સરુત શહરે. 
PI  સકયલ-૧ PI  સકયલ-૨ PI  સકયલ-૩ પો.ઇ.શ્રી AHTU પો.ઇ.શ્રી મીસીંગ સલે  પો.ઇ.શ્રી મહહલા પો.સ્ટે. સરુત શહરે.  
મ.પો.કવમશ્રી રીજીર્યન-૨,રાફીક,શાખા સરુત શહરે.  મ.પો.કવમશ્રી સાર્યબર ક્રાઇમ, સરુત શહરે. 
PI  સકયલ-૪ PI  સકયલ-૫ PI  સકયલ-૬ પો.ઇ.શ્રી સાર્યબ ક્રાઇમ,સરુત શહરે  
મ.પો.કવમશ્રી રીજીર્યન-૩,રાફીક,શાખા સરુત શહરે.  મ.પો.કવમશ્રી ઇ.કો.સલે, સરુત શહરે. 
PI  સકયલ-૭ PI  સકયલ-૮ PI  સકયલ-૯ પો.ઇ.શ્રી ઇકો.સેલસરુત શહરે  
મ.પો.કવમશ્રી રીજીર્યન-૪,રાફીક,શાખા સરુત શહરે.  મ.પો.કવમશ્રી SC/ST  સલે, સરુત શહરે. 
PI  સકયલ-૧૦ PI  સકયલ-૧૧ PI  સકયલ-૧૨  
મ.પો.કવમશ્રી ્લાનીંગ અને િહીિટ ,રાફીક,શાખા સરુત શહરે.  
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અવિક પોલીસ કવમશનરશ્રી રાફીક અને ક્રાઇમ,સરુત શહરે કાર્યયકે્ષત્ર હઠેળના અવિકારીઓની વનદેવશકા દશાયિત ુ ંપત્રક –‘સી’ 
અ.ન.ં વિસ્તાર/કાર્યયક્ષેત્ર ASSTT. / P.I.O P.I.O એપલેટ અવિકારી 
૧  પોલીસ સ્ટેશન 

DCB 
પોલીસ સ્ટેશનના 
પી.એસ.ઓ. 

પોલીસ સ્ટેશનના 
ઇન્સ્પેક્ટર 

મદદનીશ પોલીસ કવમશનર 
ક્રાઇમના અવિકારી 

 પોલીસ સ્ટેશન 

મહહલા 
પોલીસ સ્ટેશનના 
પી.એસ.ઓ. 

પોલીસ સ્ટેશનના 
ઇન્સ્પેક્ટર 

મદદનીશ પોલીસ કવમશનર 
ક્રાઇમના અવિકારી 

 પોલીસ સ્ટેશન 

AHTU/ મીસીંગ  
સીનીર્યર પોલીસ 

કમયચારી 
AHTU/ મીસીંગ 
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર 

મદદનીશ પોલીસ કવમશનર 
ક્રાઇમના અવિકારી 

૨  મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર 
ક્રાઇમની કચેરી 

સીનીર્યર પોલીસ 
કમયચારી 

સીનીર્યર પોલીસ 
કમયચારી 

નાર્યબ પોલીસ કવમશ્નર 
ક્રાઇમ   

૩ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર 
સાર્યબર  ક્રાઇમની કચેરી 

સીનીર્યર પોલીસ 
કમયચારી 

પો.ઇ. સાર્યબર ક્રાઇમ 
પો.સ્ટે.  

નાર્યબ પોલીસ કવમશ્નર 
ક્રાઇમ   

૪ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર 
ઇકો સેલ   કચેરી 

સીનીર્યર પોલીસ 
કમયચારી 

પો.ઇ. ઇકો સલે.  નાર્યબ પોલીસ કવમશ્નર 
ક્રાઇમ   

 ૫ નાર્યબ પોલીસ કવમશ્નર 
ક્રાઇમની કચેરી 

સીનીર્યર પોલીસ 
કમયચારી 

નાર્યબ પોલીસ 
કવમશ્નર ક્રાઇમ  

અવિક પોલીસ  કવમશ્નર 
રાફીક અને ક્રાઇમ  

૬ નાર્યબ પોલીસ કવમશનર 
રાફીક   

રીર્ર પો.સ.ઇ.  મ.પો.કવમ. િહીિટ 
અને ્લાનીંગ   

અવિક પોલીસ  કવમશ્નર 
રાફીક અને ક્રાઇમ 

૭ મ.પો.કવમશ્રી રીજીર્યન ૧ સીનીર્યર પોલીસ 
કમયચારી 

મ.પો.કવમ. િહીિટ 
અને ્લાનીંગ 

નાર્યબ પોલીસ કવમશનર 
રાફીક   

૮ મ.પો.કવમશ્રી રીજીર્યન ૨ સીનીર્યર પોલીસ 
કમયચારી 

મ.પો.કવમ. િહીિટ 
અને ્લાનીંગ 

નાર્યબ પોલીસ કવમશનર 
રાફીક   

૯ મ.પો.કવમશ્રી રીજીર્યન ૩ સીનીર્યર પોલીસ 
કમયચારી 

મ.પો.કવમ. િહીિટ 
અને ્લાનીંગ 

નાર્યબ પોલીસ કવમશનર 
રાફીક   

૧૦ મ.પો.કવમશ્રી રીજીર્યન ૪ સીનીર્યર પોલીસ 
કમયચારી 

મ.પો.કવમ. િહીિટ 
અને ્લાનીંગ 

નાર્યબ પોલીસ કવમશનર 
રાફીક   

૧૧ અવિક પોલીસ કવમશ્નરની 
કચેરી 

મ.પો.કવમશ્રી 
ક્રાઇમ/્લાનીંગ 
અને િહીિટ 

રાફીક  

નાર્યબ પોલીસ 
કવમશનર ક્રાઇમ / 

રાફીક  

પોલીસ કવમશ્નર 
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રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશન એક્ટ-૨૦૦૫ સબંિંી માહિતી :- 
-: ટ્રાહફક શાખાની કાયગપધ્િધત સબંિંી માહિતી :-  

ક્રમ          મદુ્દા                                                  માિીતી  

(૧) સસં્થા  સરુત શિરે, ટ્રાહફક પોલીસ તતં્ર 

(૧(૧)) કામર્ીરી અને ફરજો પોલીસ દળમા ંટ્રાહફક શાખા અર્ત્યની શાખા ર્ણવામા ંઆવે છે. આધધુનક યરુ્મા ંહદન-પ્રધતહદન વિતી જતી વસ્તી 
તથા વાિનોની વિતી જતી સખં્યાઓને ધ્યાને લઇ ટ્રાહફક ધનયમન સલામત તથા સચુારૂ રીતે ચાલે આમ પ્રજાજનોને 

કોઇ તકલીફ ન રિ ેતે માટે ટ્રાહફક વ્યવસ્થા સારી િોય તે આવશ્યક છે. 

ટ્રાહફક શાખાની  ફરજ સામાન્ય રીતે સવાર ૦૭/૦૦ થી કલાક-૧૩/૦૦ તથા ક-૧૭/૦૦ થી ક-૨૧/૦૦ સિુીની રાખવામા ં
આવે છે. અને બપોરના ંસમયે જયા-ંજયા ંજરૂરીયાત છે તે જગ્યાએ ક-૧૩/૦૦ થી ક-૧૭/૦૦ તથા ક-૨૦/૦૦ થી ક-

૨૪/૦૦ સિુી પણ ફરજમા ંમકુવામા ંઆવે છે. તેમજ રાઉન્ડ િ ક્લોક શિરેમા ંપેટ્રોલીંર્ રાખવામા ંઆવે છે.        

(૨) સસં્થાના અધિકારીઓ અને કમગચારીઓની સત્તા અને ફરજો ની ધવર્ત. 

(૨(૧)) િોદ્દો  અધિક પોલીસ કધમશ્નર, ટ્રાહફક અને ક્રાઇમ, સરુત શિરે (CP સાિબેની વેબ સાઇડ ઉપરથી િોદ્દાની સમજ મેળવવી)  

(૨(૧)(

૧)) 

સત્તાઓ સમગ્ર સરુત શિરેના ં ટ્રાહફકને લર્ત ટ્રાહફક ધનયમન, તેમજ ના.પો.કધમશ્રી, ટ્રાહફક, સરુત શિરેની કામર્ીરી તથા 
મ.પો.કધમશ્રી, વિીવટ અને પ્લાનીંર્ની તથા મ.પો.કધમશ્રી, રીજીયન-૧-૨-૩-૪ તથા ઇ-ચલણ ધવભાર્ની કામર્ીરી નુ ં
સપુરધવઝન કરે છે.  

(૨(૨))  િોદ્દો નાયબ પોલીસ કધમશ્નરશ્રી, ટ્રાહફક, સરુત શિરે. 

(૨(૨)(

૧)) 

સત્તાઓ અકસ્માતના બનાવના સમયે સ્થળ ૫૨ અકસ્માતમા ં ઇજા પામના૨ને સા૨વા૨ અપાવવી. અકસ્માતની જગ્યાએ 

ધમલકતનુ ં૨ક્ષણ ક૨વુ,ં  ટ્રાહફકનુ ંધનયમન ક૨વુ.ં ટ્રાહફકને ત્રણ ધવભાર્મા ંવિેંચી શકાય. 

(૧) વાિન વ્યવિા૨નો ટ્રાહફક 

(૨) ૫ર્ ૨સ્તે ચાલતા ંમાણસોનો /૫શઓુથી ચાલતા ંવાિનો જેવા ંકે ઘોડાર્ાડી, ઊંટર્ાડીનો ટ્રાહફક 

(૧) વાિન વ્યવિા૨નો ટ્રાહફક 

 વાિન વ્યવિા૨ માટે ર્ધત ૫૨ ધનયતં્રણ રાખવુ.ં 

 વાિનને ડાબી બાજુ ચલાવવુ ં

 વાિન વ્યવિા૨ના ધનયમોનુ ંપાલન કરાવવુ ં

 કાયદાના ભરં્ બદલ કેસ મકૂવા તથા દંડ વસલૂ ક૨વો. 

 કોટગના આદેશ મજુબ કાયગવાિી ક૨વી. 

 ટ્રાહફકને લર્તા ગનુાઓ તથા તેને લર્તી માહિતી મ૨ણ,  ઇજા, નકુસાન ધવરે્રે ઉ૫રી અધિકારી/ સ૨કા૨ને 

મોકલવી. 

(૨) ૫શઓુથી ચાલતા ંવાિનો જેવા ંકે ઘોડાર્ાડી, ઊંટર્ાડી, બળદર્ાડીનો ટ્રાહફક 

 ૫શઓુથી ચાલતા ંવાિનોની નોંિણી કરાવવી. 

 ૫શઓુને લર્તા ગનુાઓમા ંકાયગવાિી ક૨વી. 

 રોડ ઉ૫૨ ટ્રાહફકનુ ંઅડચણ ક૨તા ંઅવરોિો દૂર કરાવવા. 

(૩) અન્ય 

 મોટા પ્રસરં્ો/તિવેારોએ યોગ્ય ટ્રાહફક ધનયમન માટેની વ્યવસ્થા ર્ોઠવવી. 
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 વી.વી.આ.ઇ.પી./વીઆઇપીશ્રી શિ૨ેમા ં૫િારે ત્યારે ર્ાઇડ કા૨ તરીકે ફ૨જ બજાવવી. 

(૨(૩)) િોદ્દો:- મદદનીશ પોલીસ કધમશ્નરશ્રી, વિીવટ અને પ્લાનીંર્, ટ્રાહફક શાખા, સરુત શિરે. 

(૨(૩)(

૧)) 

સત્તાઓ:-              સરુત શિરે ટ્રાહફક શાખાના ંરીજીયન-૧-૨-૩-૪ ને સમાિાન શલુ્ક બકુ, આર.ટી.ઓ. મેમો બકુ, એન.સી.બકુ 

ધવરે્રે બકુોની ફાળવણી અને જમા લેવાની તેમજ રોજે રોજના દંડ વસલુાતના ંનાણા ંજમા લઇ બેંકમા ંજમા કરાવવાની 
તથા ટ્રાહફક શાખાના ંઅધિકારીશ્રીઓ અને પોલીસ કમગચારીશ્રીઓના ંપર્ાર બીલો બનાવવા તથા એસ.ટી.બી. લર્ત 

કામર્ીરી તથા વી.વી.આઇ.પી. તથા અન્ય બદંોબસ્ત સ્કીમ તેમજ એન્ફોસગમેન્ટ ઓટોમેશન સેન્ટરની કામર્ીરીનુ ં
સપુરધવઝન તથા ટ્રાહફક શાખાની વિીવટી કામર્ીરી તેમજ તાબા િઠેળના અધિકારીશ્રી/કમગચારીશ્રીઓને તેમની સત્તા 
અને ફરજો અંરે્ સચુનાઓ કરે છે.  

(૨(૪)) િોદ્દો:- મદદનીશ પોલીસ કધમશ્નરશ્રી, રીજીયન-૧-૨-૩-૪, ટ્રાહફક શાખા, સરુત શિરે. 

(૨(૪)(

૧)) 

સત્તાઓ:- સરુત શિરે ટ્રાહફક શાખાને રીજીયન-૧-૨-૩-૪ મા ં ધવભાજીત કરી ટ્રાહફક ધનયમનની તથા દંડ વસલુાતની કામર્ીરી 
કરવામા ંઆવે છે. ટ્રાહફક રીજીયનમા ંમદદનીશ પોલીસ કધમશ્નર સમગ્ર રીજીયનનુ ંસપુરધવઝન કરે છે. તેમજ તેમના ં
તાબા િઠેળના અધિકારીશ્રી/કમગચારીશ્રીઓને તેમની સત્તા અને ફરજો અંરે્ સચુનાઓ કરે છે. રીજીયન વાઇઝ પેટ્રોલીંર્ 

રાખી ટ્રાહફક ધનયમન તથા કાયદાનુ ંપાલન કરાવે છે. અને જરૂર પડય ેટ્રાહફક ધનયમન ભરં્ કરતા ંવાિન ચાલકો પાસેથી 
જાિરેનામા મજુબ દંડ વસલુ કરે છે. અને વાિન ડીટેઇન કરે છે. તેમજ ટ્રાહફક ધનયમ ભરં્ કરતા વાિન ચાલકો પાસેથી 
જાિરેનામા મજુબ સ્થળ દંડ વસલુાત કરવાની કામર્ીરી કરાવડાવે છે. 

(૨(૫)) િોદ્દો:- પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ટ્રાહફક શાખા, સરુત શિરે. 

(૨(૫)(

૧)) 

સત્તાઓ:- ટ્રાહફક શાખા રીજીયન-૧-૨-૩-૪ મા ંસમાવેશ સકગલ વાઇઝ પેટ્રોલીંર્ રાખી ટ્રાહફક ધનયમન તથા કાયદાનુ ંપાલન કરાવે 

છે. અને જરૂર પડય ેટ્રાહફક ધનયમન ભરં્ કરતા ંવાિન ચાલકો પાસેથી જાિરેનામા મજુબ દંડ વસલુ કરે/કરાવડાવે છે. 

અને વાિન ડીટેઇન કરે છે. તેમજ ટ્રાહફક ધનયમ ભરં્ કરતા વાિન ચાલકો પાસેથી જાિરેનામા મજુબ સ્થળ દંડ વસલુાત 

કરવાની કામર્ીરી કરે છે.  

(૨(૬)) િોદ્દો:- પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, ટ્રાહફક શાખા, સરુત શિરે. 

(૨(૬)(

૧)) 

સત્તાઓ:- ટ્રાહફક શાખા રીજીયન-૧-૨-૩-૪ મા ંસમાવેશ સેમી-સકગલ વાઇઝ પેટ્રોલીંર્ રાખી ટ્રાહફક ધનયમન તથા કાયદાનુ ંપાલન 

કરાવે છે. અને જરૂર પડય ેટ્રાહફક ધનયમન ભરં્ કરતા ંવાિન ચાલકો પાસેથી જાિરેનામા મજુબ દંડ વસલુ કરે/કરાવડાવે 

છે. અને વાિન ડીટેઇન કરે છે. તેમજ ટ્રાહફક ધનયમ ભરં્ કરતા વાિન ચાલકો પાસેથી જાિરેનામા મજુબ સ્થળ દંડ 

વસલુાત કરવાની કામર્ીરી કરે છે. 

(૨(૭)) િોદ્દો:- એ.એસ.આઇ./િડે કોન્ટેબલ/પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, ટ્રાહફક શાખા, સરુત શિરે. 

(૨(૭)(

૧)) 

સત્તાઓ:- ટ્રાહફક શાખા રીજીયન-૧-૨-૩-૪ મા ંસકગલ/સેમી-સકગલ ધવસ્તારમા ંપેટ્રોલીંર્ રાખી ટ્રાહફક ધનયમન તથા કાયદાનુ ંપાલન 

કરાવે છે. અને જરૂર પડય ેટ્રાહફક ધનયમન ભરં્ કરતા ંવાિન ચાલકો પાસેથી જાિરેનામા મજુબ દંડ વસલુ કરે છે. તેમજ 

ટ્રાહફક ધનયમ ભરં્ કરતા વાિન ચાલકો પાસેથી જાિરેનામા મજુબ સ્થળ દંડ વસલુાત કરવાની કામર્ીરી કરે છે. પોલીસ 

કોન્ટેબલ ટ્રાહફક ધનયમનની કામર્ીરી કરે છે. 

(0૩) ધનરીક્ષણ (દેખરેખ) 

અને જવાબદારીના ં
માધ્યમો સહિત 

ધનણગય લેવાની 
પ્રહક્રયામા ંતેમણે 

અનસુરવાની 
કાયગપધ્િધત:- 

અધિક પોલીસ કધમશ્નરશ્રી, ટ્રાહફક અને ક્રાઇમ, સરુત શિરે તથા નાયબ પોલીસ કધમશ્નરશ્રી, ટ્રાહફક, સરુત શિરે નાઓને 

સપુરધવઝન િઠેળ મદદનીશ પોલીસ કધમશ્નરશ્રી રીજીયન દ્વારા સમગ્ર રીજીયન ધવસ્તારનુ ં સપુરધવઝન કરે છે. 

પો.ઇન્સશ્રી, પો.સ.ઇ.શ્રી, રીજીયનના ં સકગલ વાઇઝ ટ્રાહફક ધનયમનની તથા દંડ વસલુાતની કામર્ીરી કરે છે. 

એ.એસ.આઇ., િ.ેકોન્સ., ટ્રાહફક ધનયમન તેમજ દંડ વસલુાતની કામર્ીરી કરે છે. ટ્રાહફક ધનયમન જાળવે છે. અને ભરં્ 

બદલ એન.સી. કેસો કરે કરાવે છે. તેમજ ટ્રાહફક સમસ્યા સચુારૂ અને સારી રીતે થાય તે માટે ઉચ્ચ અધિકારીશ્રીઓનુ ં
માર્ગદશગન મેળવવામા ંઆવે છે. અને તેમની સચુના મજુબ અમલવારી કરવામા ંઆવે છે.  

         આ ઉપરાતં ટ્રાહફક ધનયમન િતે ુટ્રાહફક બ્રિરે્ડના ંમાણસોની પણ મદદ લેવામા ંઆવે છે. 

(૦૪) કામર્ીરીના માપદંડ 

 ધવધવિ પ્રવધૃત્તઓ/કાયગક્રમો િાથ િરવા માટે ધવભારે્ નકકી કરેલ િોરણોની ધવર્તો આપો. 
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 ટ્રાહફક ધનયમન/કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે - 

o રોડ સેફ્ટી, 

o રોડ સલામતી સપ્તાિ 

o ટ્રાહફક અવરનેશ  

o દૈધનક િોરણે રોડ જકં્શનો પર ટ્રાહફક ધનયમન 

o અધિકાર િરાવતા પોલીસ અધિકારી દ્વારા ટ્રાહફક એન્ફોસ્મેંટ 

o રીજીયનના ંએ.સી.પી. દ્વારા મિાનર્રપાબ્રલકા સાથે માળખાકીય સધુવિા માટે સકંલન 

 

(૦૫) કાયો કરવા માટેના ધનયમો/ધવધનયમો/સચૂનાઓ/ધનયમસગં્રિ અને દફ્તરો :- 

જાિરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રણ િઠેળના અધિકારીઓ અને કમગચારીઓએ ઉપયોર્ કરવાના ધનયમો ધવધનમયો, સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને 

દફતરોની યાદી. 

 જી.સી.એસ.આર.ર૦૦ર 

 પોલીસ મેન્યઅુલ ભાર્-૩ ના ધનયમ ર૦પ અને પાન ન.ં૧૦૩ થી ૧૧ર મજુબ 

 ગ.ુરા.સેવા ધશસ્ત અને વતગણ ૂકં ધનયમ-૧૯૭૧ 

 ગજુરાત રાજય મલુ્કી સેવા ધશસ્ત અને અપીલ ધનયમ-૧૯૭૧ 

 મુબંઈ પોલીસ ધશક્ષા અને અપીલ ધનયમો-૧૯પ૬ 

 મોટર વાિન અધિધનયમો 

 ભારતીય દંડ સહંિતા 

 ફોજદારી કાયગરીતી સહંિતા 

 રોડ સેફ્ટી એક્ટ-૨૦૧૮ 

 ગજુરાત પોલીસ અધિધનયમ 

દસ્તાવેજ પરન ુટંુકુ લખાણઃ- 

વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનમયો, સચુનાઓ, ધનયમસગં્રિ અને દફતરોની નકલ અિીથી મળશે. 

પોલીસ કધમશ્નરશ્રી, સરુત શિરે તથા મદદનીશ પોલીસ કધમશ્નર, વિીવટ અને પ્લાનીંર્, ટ્રાહફક શાખા, સરુત શિરેની કચેરી 

ટેલીફોન નબંર – (૦૨૬૧) ૨૬૫૬૬૬૫ 

ફેકસ – (૦૨૬૧) ૨૨૪૧૩૦૪ (પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ, સરુત શિરે.) 

ઈ-મેઈલ – acp-traffic-sur@gujarat.gov.in  

૦૬ ધવભાર્ના ધનયતં્રણ િઠેળ રાખવામા ંઆવતા દસ્તાવેજો  

અ.ન.ં દસ્તાવેજની કક્ષા 
દસ્તાવેજનુ ંનામ અને તેની એક લીટીમા ં

ઓળખાણ 

દસ્તાવેજ મેળવવાની 
કાયગપઘ્િતી 

નીચેની વ્યક્ક્ત પાસે 

છે/તેના ંધનયત્રણમા ં
છે. 

1.  ટ્રાહફક શાખાને લર્ત એકાઉન્ટ શાખા મદદનીશ પોલીસ 

કધમશ્નર, વિીવટ અને ૧. સમાિાન પાવતી બકુ ઇશ્ય ુરજી. 
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૨. મેમો પાવતી બકુ ઇશ્ય ુરજી.  

અરજી આપી ધનયમ 

મજુબ ફી ભરવાથી 

પ્લાનીંર્, ટ્રાહફક 

શાખા, સરુત શિરે. ૩. માસ્ક બકુ ઇશ્ય ુરજી. 

૪. તમં્બાકુ બકુ ઇશ્ય ુરજી. 

૫. ૧૧૩-ઇ બકુ ઇશ્ય ુરજી. 

૬. પર્ાર બીલ રજી. 

૭. ડે-બકુ રજી. 

૮. વેલ્ફેર કપાત રજી. 

૯. વેલ્ફેર લોન કપાત રજી. 

૧૦. મડંળી કપાત રજી. 

૧૧. બીન પર્ારી કપાત રજી. 

૧૨. િજરી રજી. 

૧૩. બધંતુ્વ કપાત રજી. 

૧૪. પર્ાર ધવિેલ્ડ રજી.   

૧૫. સમાિાન શલુ્ક ચલણ નોંિણી રજી.   

૧૬. માસ્ક ચલણ નોંિણી રજી.   

૧૭. ઇ-ચલણ ચલણ નોંિણી રજી.   

૧૮. તમં્બાકુ ચલણ નોંિણી રજી.   

૧૯. ૦૦૪૧ ચલણ નોંિણી રજી.   

૨૦. ડેડ સ્ટોક રજી.   

2.  મ.પો.કધમશ્રી, વિીવટ અને પ્લાનીંર્ની રીડર 

શાખા 

  

૧. અરજી રજીસ્ટર   

૨. ખાતાકીય તપાસ રજીસ્ટર   

૩. પ્રાથધમક તપાસ રજીસ્ટર   

૪. આર.ટી.આઇ. રજીસ્ટર   

3.  ક્રાઇમ શાખા   

 ૧.દૈધનક અિવેાલ ફાઇલ   

 ૨.એસ.ટી.બી. માિીતી ફાઇલ   

 ૩.ફેટલ/અકસ્માત ધવબ્રઝટ નોંિ ફાઇલ   

 ૪.સી.એમ. ડેસબોડગ ફાઇલ   

4. સી
. 

વાયરલેસ શાખા   

૧. વાયરલેસ રજી.   
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૨. ટેલીફોન રજી.   

૩. િલે્પ લાઇન જી.   

૪. પાઇલોટીંર્ રજી.   

૫. કે્રઇન રજી.   

5.  પ્લાનીંર્ શાખા   

૧. સાિન સામગ્રી ફાળવણી રજી.   

૨. શાળા, કોલેજ ટ્રાહફક અવેરનેશ રજી.   

૩. ડે-સ્ટોક રજી.   

 ૪.ટોઇંર્ એજન્સી કે્રઇનની ફાઇલો   

6.  વી.વી.આઇ.પી/વી.આઇ.પી./અન્ય બદંોબસ્ત 

શાખા 

  

 ૧.વી.વી.આઇ.પી. તથા અન્ય બદંોબસ્ત 

સ્સ્કમ ધવરે્રે ફાઇલો 

  

7.  ટપાલ શાખા   

૧. ઇન્વડગ  રજીસ્ટર   

૨. આઉટ વડગ રજીસ્ટર   

 ૩.ટપાલ ફાઇલો   

 ૪.ટપાલ ટીકીટ રજીસ્ટર   

8.  ઇ-ચલણ શાખા   

૧. િાજરી રજી.   

૨. ઇ-ચલણ દંડ વસલુાત પાવતી બકુ રજી.   

૩. ઇ-ચલણ ધપ્રન્ટર રજી.   

૪. ઇ-ચલણ બીલ નોંિણી રજી.   

  ૫.પરચરુણ તમુાર ફાઇલ   

 

 

૦૭ નીધતિડતરમા ંપ્રજાનુ ંપ્રધતધનધિત્વ 

શુ ંધનતીઓના િડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની સલાિ પરામશગ / સિભાર્ીતા મેળવવા માટેની કોઈ જોર્વાઈ છે ? જો િોય તો 
નીચેના નમનુામા ંઆવી ધનતીનોઓની ધવર્ત આપો. 

અ.ન.ં ધવષય/મદુ્દો 
શુ ંજનતાની સિભાર્ીતા 

સધુનધિત કરવાનુ ંજરૂરી છે? 

(િા/ના) 

જનતાની સિભાર્ીતા 
મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

1.  ટ્રાહફક ધનયમન/ 

ધનયત્રણ 

િા  રોડ સલામતી, માર્ગ સલામતી સપ્તાિ 

તથા ટ્રાહફક અવરનેસ ધવરે્રે કાયગક્રમો યોજવા 
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 ટ્રાહફક એજયકેુશન ટ્રસ્ટ  

 શિરે રોડ સેફ્ટી કધમટી  

 ટ્રાહફક સકંલન સધમતી(સ.ુમ્ય.ુકો.) 

 

 

આનાથી નાર્રીકને કયા આિારે ધનતી ધવષયક બાબતોના િડતર અને અમલમા ંજનતાની સિભાર્ીતા નકકી કરાઈ છે તે સમજવામા ંમદદ 

થશે. 

૦૮ ધવભાર્ િઠેળ રચવામા ંઆવેલી જુદી-જુદી સધમધતઓ 

 ધવભાર્ીય વડાની કચેરી તેમજ પેટા કચેરીઓમા ંકામકાજના ંસ્થળે મહિલાઓની જાતીય સતામણી અટકાવવા બાબતે “કામકાજના 
સ્થએ મહિલાઓની જાતીય સતામણી (અટકાવ, પ્રધતબિં અને ફરીયાદ ધનવારણ) અધિધનયમ-૨૦૧૩” અંતર્ગત અતે્રની ટ્રાહફક શાખામા ંપણ 

“જાતીય સતામણી ધવરોિી સધમતી” ની રચના કરવામા ંઆવેલ છે. જેમા ંટ્રાહફક શાખામા ંફરજ બજાવતા ંમહિલા પોલીસ, ટી.આર.બી.ના ંસપંકગમા ં
રિી તેઓના ંપ્રશ્નો/સમસ્યા/મઝુવણ/ તકલીફ/ રજુઆત સાભંળવામા ંઆવે છે. 

(૯) અધિકારીશ્રી/કમગચારીશ્રીઓના ં 

અતે્રની કચેરીના વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે  

૧૦ અધિકારીશ્રી/કમગચારીઓના ંપર્ાર ભથથાનંી ધવર્તો 

આ સાથેના પત્રકમા ંસામેલ છે.   

૧૧ તમામ યોજનાઓની ધવર્તો સબુ્રચત ખચાગઓ અને કરાયેલી ચકુવણીના ંઅિવેાલો દશાગવવા તેની તમામ એજન્સીને ફાળવાયેલ બજેટ :- ---- 

સસં્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર:-  

જુદી-જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી-જુદી પ્રવધૃતઓ માટે અંદાજપત્રની ધવર્તોની માહિતી-(વષગ-૨૦૨૧-૨૦૨૨) 

 નોંિ:- ગ્રાનં્ટ પોલીસ કધમશ્નરશ્રીની કચેરી ખાતે આવે છે.  

૧૨ ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાયગક્રમોથી ફાયદો (લાભાથેઓ) મેળવનારની ધવર્તો સહિત સબસીડી/આધથિક સિાય/કાયગક્રમોનો અમલનો પ્રકાર :- 

નીલ 

૧૩ ધવભાર્ દ્વારા આપવામા ંઆવતી પરધમટો:- ---- નીલ 

૧૪ વીજાણરુૂપે ઉપલબ્િ માહિતી 

ધવજાણુરંૂપે ઉપલબ્િ ધવધવિ યોજનાઓની માિીતીની ધવર્ત. બોમ્બે પોલીસ મેંન્યલુ અધિધનયમ-રર ૮(ક) વાયરલેશ વ્યવસ્થા. 

 વી.એચ.એફ./વાયરલેશ રૂમ તથા કચેરીઓમા કોમ્પ્યટુર દ્વારા પત્ર વ્યવિાર તથા માિીતી આપ-લે કરવામા ંઆવે છે. 

 પોલીસ ખાતાના તમામ કચેરી/શાખાઓ તેમજ પોલીસ મિાધનદેશકશ્રી્ીની કચેરીને મોકલવાની થતી માહિતી અથવા મેળવવાની 
માહિતીની કામર્ીરી ઈ-મેઈલ ઘ્વારા કરી શકાય છે. 

 અધિકારી/કમગચારીઓના મિનેતાણાની ચકુવણી અંરે્ની તમામ માહિતી કોમ્પ્યટુરાઈઝ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

          સરુત શિરે ટ્રાહફક પોલીસ વાયરલેશનો ઉપયોર્ કરવા બાબત 

(૧) VVIP બદંોબસ્તના ંઅર્ત્યના ંસદેંશાઓ,  

(૨)  ટ્રાહફક ધનયમનને લર્તા અર્ત્યના ંમેસેજો. 

o સમન્સ અને વોરંટની કેસની સનુાવણી વખતે કોટગમા ંિાજર થવ.ુ 

o પોલીસ માણસોની એસ્કોટગ  પાટી મરં્ાવવા 
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o શકમદં માણસો સામે થયેલ આકે્ષપોની ખરાઈ માટે 

o કટોકટી િોય ત્યારે પોલીસના માણસોની માર્ણી કરવા માટે. 

o વી.આઈ.પી.ના ટુર પ્રોગ્રામ વખતે / રાષ્ટ્ટ્રપધત , એલ.ચી 

o ફરજ પરના પોલીસ કમગચારીઓની િીલચાલ માટે 

o ટ્રાહફક સમસ્યા ધનવારણ માટે 

 e-Gujcop 

 દાખલ થતી N.C. ફરીયાદ 

 સમાિાન શલુ્ક પાવતી  

 આર.ટી.ઓ./કોટગ  મેમા-૨૦૭ 

 POS મશીન દ્વારા સમાિાન શલુ્ક પાવતી 

 ઇ-ચલણ દ્વારા ટ્રાહફક એન્ફોસગમેન્ટ 

 E-mail  

o acp-traffic-sur@gujarat.gov.in  

o dcp-traffic-sur@gujarat.gov.in 

૧૫ માહિતી કક્ષની ધવર્તો 

લોકોને માિીતી મળે તે માટે ધવભારે્ અપનાવેલ સાિનો, પઘ્િધતઓ અથવા સવલતો જેવી કે, 

 વતગમાન પત્રો 

 પ્રદશગનો 

 નોટીસ બોડગ 

 કચેરીમા ંરેકડગનુ ંધનરીક્ષણ 

 દસ્તાવેજોની નકલો મેળવવાની પઘ્િધત 

 ઉપલભ્ય મહુિત ધનયમસગં્રિ 

 જાિરે તતં્રની વેબસાઈટ 

 જાિરે ખબરના અન્ય સાિનો 

 

 

૧૬ માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની ધવર્તો 

જાિરે માહિતી અધિકારી:- 

અ.

ન.ં 

નામ િોદ્દો કચેરીનુ ંનામ એસ.ટી. 
ડી કોડ 

કચેરીનો ફોન 

નબંર 

ઈ-મેઈલ કચેરીનુ ંસરનામુ ં

1.  શ્રી એલ.બી.પરમાર મદદનીશ 

પોલીસ 

કધમશ્નર, 

વિીવટ અને 

પ્લાનીંર્, 

મદદનીશ 

પોલીસ 

કધમશ્નર, 

વિીવટ અને 

પ્લાનીંર્, 

ટ્રાહફક શાખા, 

૦૨૬૧ 

 

 

 

૨૬૫૬૬૬૫ acp-

traffic-

sur@gujar

at.gov.in 

મદદનીશ 

પોલીસ 

કધમશ્નરશ્રી, 
વિીવટ અને 

પ્લાનીંર્, ટ્રાહફક 

શાખા, સરુત 

mailto:acp-traffic-sur@gujarat.gov.in
mailto:acp-traffic-sur@gujarat.gov.in
mailto:acp-traffic-sur@gujarat.gov.in
mailto:acp-traffic-sur@gujarat.gov.in
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ટ્રાહફક શાખા, 
સરુત શિરે. 

સરુત શિરેની 
કચેરી. 

શિરેની કચેરી, 
પોલીસ મખુ્ય 

મથક, પિલેો 
માળ, 

અઠવાલાઇન્સ, 

સરુત. 

 

 

 

પ્રથમ અધપલ અધિકારી:- 

અ.

ન.ં 

નામ િોદ્દો કચેરીનુ ં
સરનામુ ં

એસ.ટી. 
ડી કોડ 

કચેરીનો 
ફોન નબંર 

ઈ-મેઈલ કચેરીનુ ંસરનામુ ં

1.  શ્રીમતી અધમતા  
કે. 

વાનાણી   (IPS) 

નાયબ પોલીસ 

કધમશ્નર 

નાયબ પોલીસ 

કધમશ્નરશ્રી, 
ટ્રાહફક, સરુત 

શિરેની કચેરી 

૦૨૬૧ ૨૬૫૨૨૪૦ dcp-

traffic-

sur@gujar

at.gov.in 

નાયબ પોલીસ 

કધમશ્નરશ્રી, ટ્રાહફક, 

સરુત શિરેની કચેરી, 
પોલીસ મખુ્ય મથક, 

પિલેો માળ, 

અઠવાલાઇન્સ, સરુત. 

 

૧૭ અન્ય કોઇ માહિતી 

જરૂરી ફોમગ 

o RTI અરજી ફોમગ  

o RTI અપીલ ફોમગ 

    
 
 
 
 
     રાઈટ ટુ ઇન્ફોમેશન એકટ – ૨૦૦૫ સબિંી માહિતી 

નાયબ પોલીસ કધમશ્નરશ્રી ઝોન-૧/૨/૩/૪ કચેરીની કાયગપધ્િધત સબિંી માહિતી  
ક્રમ મદુ્દા 

નબંર 

મદુ્દા માહહતી 

૧ ૧ કાર્યો  ઝોન લેિલે સપુરવિઝન તેમજ ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ 

મજુબના કાર્યો 

૧ ફરજો  ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબના કાર્યો 

mailto:dcp-traffic-sur@gujarat.gov.in
mailto:dcp-traffic-sur@gujarat.gov.in
mailto:dcp-traffic-sur@gujarat.gov.in
mailto:dcp-traffic-sur@gujarat.gov.in
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૨ ૨ તેમના અવિકારીશ્રી અને કમયચારીઓની સત્તાઓ 

અને ફરજો  
નાર્યબ પોલીસ કવમશ્ન્રર, ઝોન-૧ વિસ્તારની િહીિટી તેમજ 

કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થા સબવંિત કાર્યો. (ગજુરાત પોલીસ 

મેન્યઅુલ તેમજ ગજુરાત રાજર્ય િહીિટના વનર્યમો મજુબ)  

૩ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય  તરંુત જ વનર્યર્ય લઇ કાર્યયિાહી કરિાની 

૪ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમર્ે વનર્યત કરેલ 

િોરર્ો  
વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૫ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમર્ે અથિા તેમના 
તાબા હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્રારા 
જાળિેલા વનર્યમો/વિવનર્યમો/સચુનાઓ/વનર્યમ 

સગં્રહ અને રેકર્ય  

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૬ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યત્રરં્ હઠેળ રહલે 

દસ્તાિેજોના પ્રકારોનુ ંપત્રક  

  

 

 

(૧) સીરીર્યસ ક્રાઇમ રજીસ્ટર (ર) એકિીટલ કેસોનુ ંરજીસ્ટર (૩) 

બોગસ ફરીર્યાદ રજીસ્ટર (૪) અરજીઓના રજીસ્ટરો (પ) 

આર.ટી.આઇ. રજીસ્ટરો (૬) આમ્પસય એકટ લાર્યસન્સ રજીસ્ટર (૭) 

સીકયરુીટી લાર્યસન્સ રજીસ્ટર (૮) ચાર્જશીટ એપ્રિુ રજીસ્ટર 

(૯) વપ્રમાર્યસીસ લાર્યસન્સ રજીસ્ટર (૧૦) તર્ીપાસ દરખાસ્ત 

રજીસ્ટર 

૭ ૭ તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશયન અથિા 
પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની 
વિગત 

પો.સ્ટે.ની વિઝીટ દરમ્પર્યાન ઝોન વિસ્તારના આગેિાનો સાથે 

ર્યોજાતી મીટીંગમા ં તેમજ અિારનિાર લોક દરબાર ર્યોજિા 
તેમજ ફે્રન્ર્ ઓફ પોલીસ દ્રારા અને જાહરે સચંારના માધ્ર્યમ 

દ્રારા 

૮ ૮ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે 

અથિા તેની સલાહના ઉદેશથી બે થી િધ ુસભ્ર્યોના 
બનેલા અને આ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને 

મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ 

? તે અંગેનુ ંપત્રક  

પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુન મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે.  

૯ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા  પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુન મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 

૧૦ ૧૦ તેમના વિવનમર્યોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પઘ્ઘવત સહહત તેમના દરેક અવિકારી 
અને કમયચારીને મળત ુમાસીક મહનેતાણુ ં 

સરકારશ્રી િખતો િખત નક્કી કરે તે મજુબ  

૧૧ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની 
વિગતો, સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના 
અહિેાલ દશાયિત ુ ંફાળિેલ બજેટ  

નીલ 
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૧૨ ૧૨ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહહત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પઘ્ઘવત  

નીલ 

૧૩ ૧૩ છૂટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકારપત્ર 

મેળિનાર અંગેની વિગતો  
નીલ 

૧૪ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેા 
વિજાણ ુ માધ્ર્યમોમા ં રૂપાતંહરત (ઇલેકરોવનકસ 

ફોમય) માહહતીની વિગતો  

શાખામા ં કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે અને પત્ર વ્ર્યિહારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્પ્યટુર દ્રારા કરિામા ંઆિતી હોર્ય 

રેકયર્ તરીકે માહહતી ઉપલબ્િ છે.  

૧૫ ૧૫ તેમની સસં્થામા ં જાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી 
પસુ્તકાલર્ય અથિા િાચંર્ખરં્ની સિલતો માટેના 
સમર્ય સહહત નાગહરકોને માહહતી મેળિિા માટેની 
પ્રા્ર્ય સગિર્ોની વિગતો  

નીલ 

૧૬ ૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ 

અને અન્ર્ય વિગતો  
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે 

૧૭ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી   વનર્યમ મજુબ 

     
    રાઈટ ટુ ઇન્ફોમેશન એકટ – ૨૦૦૫ સબિંી માહિતી 

નાયબ પોલીસ કધમશ્નરશ્રી ક્રાઇમ િાચં સરુત શિરે કચેરીની કાયગપધ્િધત સબિંી માહિતી  

ક્રમ મદુ્દા 

નબંર 

મદુ્દો માહહતી 

૧ ૧ કાર્યો તાબા હઠેળના પો.સ્ટે./બ્ાચંોન ુ સપુરવિઝન તેમજ ગજુરાત 
પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબના કાર્યો 

૧ ફરજો ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબ ના કાર્યો 

૨ ૨ તેમના અવિકારીશ્રી અને  

કમયચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો 

નાર્યબ પોલીસ કવમશ્ન્રર, ક્રાઇમની િહીિટી તેમજ કાર્યદો અને 
વ્ર્યિસ્થા સબવંિત કાર્યો. (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ તેમજ 
ગજુરાત રાજર્ય િહીિટના વનર્યમો મજુબ)  

૩ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય તરંુત જ વનર્યર્ય લઇ કાર્યયિાહી કરિાની 

૪ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમર્ે વનર્યત કરેલ 
િોરર્ો 

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૫ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમર્ે અથિા તેમના 
તાબા હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્વારા 

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 
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જાળિેલા વનર્યમો/વિવનર્યમો/સચુનાઓ/વનર્યમ 
સગં્રહ અને રેકર્ય 

૬ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યત્રરં્ હઠેળ રહલે 
દસ્તાિેજોના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

(૧) અરજીઓના રજીસ્ટરો (૨) આર.ટી.આઇ. રજીસ્ટરો  

૭ ૭ તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા તેમના 
િહીિટ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશયન 
અથિા પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય 
તો તેની વિગત 

તાબાના પો.સ્ટે./બ્ાચંોની વિઝીટ દરમ્પર્યાન ર્યોજાતી મીટીંગમા ં
તેમજ અિારનિાર શહરે વિસ્તારમા ં લોક દરબાર ર્યોજિા 
માધ્ર્યમ દ્વારા 

૮ ૮ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે 
અથિા તેની સલાહના ઉદેશથી બે થી િધ ુ
સભ્ર્યોના બનેલા અને આ બોર્ય પહરષદો, 
સવમતીઓ અને મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા 
માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? તે અંગેનુ ંપત્રક 

પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુન મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે.  

૯ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુન મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 

૧૦ ૧૦ તેમના વિવનમર્યોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પઘ્ઘવત સહહત તેમના દરેક અવિકારી 
અને કમયચારીને મળત ુમાસીક મહનેતાણુ ં

સરકારશ્રી િખતો િખત નક્કી કરે તે મજુબ 

૧૧ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની 
વિગતો, સચુચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના 
અહિેાલ દશાયિત ુ ંફાળિેલ બજેટ 

નીલ 

૧૨ ૧૨ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહહત આિા કાર્યયક્રમો ના 
અમલની પઘ્ઘવત 

નીલ 

૧૩ ૧૩ છૂટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકાર પત્ર 
મેળિનાર અંગેની વિગતો 

નીલ 

૧૪ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેા 
વિજાણ ુ માધ્ર્યમોમા ં રૂપાતંહરત (ઇલેકરોવનકસ 
ફોમય) માહહતીની વિગતો 

શાખામા ં કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે અને પત્રવ્ર્યિહારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્પ્યટુર દ્રારા કરિામા ંઆિતી હોર્ય 
રેકયર્ તરીકે માહહતી ઉપલબ્િ છે.  

૧૫ ૧૫ તેમની સસં્થામા ં જાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી 
પસુ્તકાલર્ય અથિા િાચંર્ખરં્ની સિલતો 
માટેના સમર્ય સહહત નાગહરકોને માહહતી 
મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની વિગતો 

નીલ 
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પ્રો એક્ટીવ ડીસ્કલોઝરની એ.સી.પી. કચેરીની કાયગપદ્ધધત સબંિંી માહિતી  
મદદનીશ પોલીસ કધમશ્નર, ’એ/બી/સી/ડી/ઇ/એફ/જી/એચ’ ડીવીઝન, સરુત શિરે.  

ક્રમ મદુ્દો માહહતી 

૧ કાર્યો ર્ીિીઝન લેિલે સપુરવિઝન તેમજ ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ 

મજુબના કાર્યો  

ફરજો ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબ 

૨ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તાઓ 

અને ફરજો 
મદદનીશ પોલીસ કવમશનર ર્ીિીઝન વિસ્તારનો િહીિટ તેમજ 

ર્ીિીઝન વિસ્તારની કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થાની સ્સ્થતી સભંાળિી 

૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય તરુત જ વનર્યર્ય લઇ પ્રક્રીર્યા કરિાની 

૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમર્ે વનર્યત કરેલા 
િોરર્ો 

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમર્ે અથિા તેમના તાબા 
હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનર્યમો, વિવનમર્યો, સચુનાઓ, વનર્યમસગં્રહો અને 

રેકર્ય  

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલેા 
દસ્તાિેજો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

(૧)સીરીર્યસ ક્રાઇમ ખાટીર્યાન રજજસ્ટર (ર)ર્ીિીઝનના તમામ 

પો.સ્ટે.ના સીરીર્યસ ફસ્ટય  પાટય  ગનુ્હાનુ ં ખાટીર્યાન રજજસ્ટર (૩)ના 
સાચબત થરે્યલ ગનુ્હાનુ ં રજજસ્ટર (૪)જાર્િાજોગ, મીસીંગ તેમજ 

અકસ્માત મોત અંગે પો.સ્ટે. તરફથી આિતા દસ્તાિેજોનુ ંરજજસ્ટર 

(૫)પો.સ્ટે. અનસુાર હીસ્રીશીટરનુ ંરજજસ્ટર વિગેરે.   

૭ તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામમશયન અથિા 
પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની 
વિગત 

અિારનિાર લોક દરબાર ર્યોજિા, હોકઆઇ તેમજ ફે્રન્ર્ ઓફ પોલીસ 

દ્વારા અને જાહરે સચંારના માધ્ર્યમો દ્વારા 

૮ બોર્ય, પરીષદો , સવમતીઓ  અને  તેમના ભાગ તરીકે 

અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી, બેથી િધ ુસભ્ર્યોના 
બનેલા અને આ બોર્ય પરીષદો, સવમતીઓ અને 

મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ 

પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 

૧૬ ૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ 
અને અન્ર્ય વિગતો 

અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે 

૧૭ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી  વનર્યમ મજુબ 
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અને આિી બેઠકોની કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે જનતા 
માટે ઉપલબ્િ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 

૧૦ તેમના વિવનમર્યોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્િવત સહીત તેમના દરેક અવિકારી 
અને કમયચારીને મળત ુમાસીક મહનેતાણુ ં

સરકાર શ્રી િખતો િખત નક્કી કરે તે મજુબ. 

૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ી ઓના 
અહિેાલ દશાયિત ુફાળિેલ બજેટ. 

--નીલ-- 

૧૨ ફાળિેલી સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સહીત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પધ્િવત. 

--નીલ-- 

૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકાર પત્ર 

મેળિનાર અંગેની વિગતો 
--નીલ-- 

૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેી 
વિજાણ ુમાધ્ર્યમોમા ંરૂપાતંરીત (ઇલેક્રોનીક્સ ફોમય) 
માહહતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. અને પત્ર વ્ર્યિહારની કામગીરી 
કોમ્પ્યટુર દ્વારા પર્ કરિામા ં આિતી હોર્ય રેકર્ય તરીકે માહહતી 
ઉપલબ્િ છે. દરેક પોલીસ સ્ટેશનના ઇ-મેઇલ એડે્રસ છે અને તે 

આિારે પત્ર વ્ર્યિહાર પર્ થાર્ય છે. 

૧૫ તેમની સસં્થામા ં જાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી 
પસુ્તકાલર્ય અથિા િાચંનખરં્ની સિલતો માટેના 
સમર્ય સહીત નાગરીકોને માહહતી મેળિિા માટેની 
પ્રા્ર્ય સગિર્ોની વિગતો 

--નીલ-- 

૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારી ઓના નામ, હોદ્દાઓ અને 

અન્ર્ય વિગતો. 
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે 

૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી.  વનર્યમ મજુબ 

 માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત 

          ધવશેષશાખા - કચેરીની પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કલોઝરની માહિતી 

ક્રમ 

મદુ્દા 

નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ વિશેષશાખા,સરુત શહરે 
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૨ ૧ કાર્યો 
તમામ વસકયરુીટી તથા ઇન્ટેલીજન્સને લગતા કાર્યો 
તથા ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબના કાર્યો 

૩ ૧ ફરજો ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૪ ૨ 
તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તાઓ અને 

ફરજો 
ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૫ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૬ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમર્ે વનર્યત કરેલા િોરર્ો ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૭ ૫ 

તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમર્ે અથિા તેમના તાબા 
હઠેળ 

 અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્વારા જાળિેલા વનર્યમો, 
વિવનમર્યો,સચુનાઓ,વનર્યમસગં્રહો અને રેકર્ય 

ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૮ ૬ 
તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલેા 
દસ્તાિેજોના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

આ સાથે સામેલ પત્રક –‘એ’મજુબ  

૯ ૭ 

તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશયન અથિા 
પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત 

--- વનલ --- 

૧૦ ૮ 

બોર્ય પરીષદો સવમતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે 

અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બેથી િધ ુ સભ્ર્યોના 
બનેલા અને આ બોર્ય પરીષદો સવમતીઓ અને મરં્ળોની 
બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ અને આિી 
બેઠકોની કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્િ છે 

કે કેમ તે અંગેનુ ંપત્રક 

--- વનલ --- 

૧૧ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા આ સાથે સામેલ પત્રક –‘બી’મજુબ 

૧૨ ૧૦ 

તેમના વિવનમર્યોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્િવત સહીત તેમના દરેક અવિકારી અને 

કમયચારીને મળતુ ંમાસીક મહનેતાણુ ં
સરકારશ્રી નક્કી કરે તે મજુબ 

૧૩ ૧૧ 

તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની વિગતો 
સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ 

દશાયિત ુ ંફાળિેલ બજેટ 

લાગ ુપર્તુ ંનથી. 
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૧૪ ૧૨ 

ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહીત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પધ્િવત 

લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૫ ૧૩ 
છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકાર પત્ર મેળિનાર 

અંગેની વિગતો 
લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૬ ૧૪ 

તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેી 
વિજાણ ુ માધ્ર્યમોમા ં રૂપાતંરીત ઇલેક્રોનીક્સ ફોમય 
માહહતીની વિગતો 

કચેરીમા ંકમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. પત્ર વ્ર્યિહારને લગત 

કામગીરી કમ્પ્યટુરમા ં ટાઇપ કરિામા ં આિે છે. જેની 
વિગતો ક્મ્પ્યટુરમા ંરહ ેછે. 

૧૭ ૧૫ 

તેમની સસં્થામા ંજાહરે ઉપર્યોગમા ંરાખેલી પસુ્તકાલર્ય 

અથિા િાચંનખરં્ની સિલતો માટેના સમર્ય સહીત 

નાગરીકોને માહહતી મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની 
વિગતો 

લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૮ ૧૬ 
સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને 

અન્ર્ય વિગત 
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે 

૧૯ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી --- વનલ --- 

  

વિશેષશાખા ,સરુત શહરેમા વનભાિતા રજીસ્ટરો/ દસ્તાિેજોનુ ંપત્રક –‘એ’ 

ક્રમ નબંર દસ્તાિેજોની વિગત 

રજીસ્ટરો 

૧ આિક રજીસ્ટર  

૨  જાિક રજીસ્ટર  

૩  ફેકસ આિક રજીસ્ટર  

૪  ફેકસ જાિક રજીસ્ટર  

૫  RTI અરજી રજીસ્ટર 

૬ RTI અપીલ અરજી રજીસ્ટર 

૭ પગારબીલ રજીસ્ટર  

૮ હાજરી રજીસ્ટર  

૯ ગુ્ ત જાિક રજીસ્ટર  

ફાઇલો 

૧  પે્રસ એક્રીર્ીટેશન કાર્ય ફાઇલ 
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૨  સી.કા.દ નોટીસ વનકાલ ફાઇલ   

૩  પ્રાથવમક તપાસ/ ખાતાકીર્ય ઇન્કિાર્યરી અંગેની ફાઇલ 

૪  બદલી-બઢતી અંગેની ફાઇલ 

૫  ઉપરી અવિ.શ્રી તરફથી આિેલ તમુારોની ફાઇલ  

૬  કોટય-મદુત અંગેની ફાઇલ  

૭  પરેર્ /રીફે્રશર /મેર્ીકલ ચેકઅપ અંગેની ફાઇલ  

૮  ફોરેનસય/ પાહકસ્તાની/ બાગં્લાદેશી ને લગત  શાખાની  ફાઇલો  

૯  ચાહરત્રર્ય [NOC] િેરીફીકેશનને  લગત ફાઇલ 

૧૦  પાસપોટય  િેરીફીકેશન ફાઇલ.   

૧૧ રાજકીર્ય લગત ફાઇલો. (તમામ રાષ્ટ્રીર્ય તહિેારો, િાવમિક તહિેારો,તથા રાજકીર્ય અને રાર્યોટ, પરીક્ષા  ને લગત 

બદંોબસ્ત સ્કીમ અંગેની ફાઇલો)   

૧૨  જાહરેનામા અંગેની ફાઇલ (તમામ પ્રકારના કાર્યમી/ હગંામી જાહરેનામા)  

૧૩ પ્રોટ શાખા અંગેની ફાઇલો (દહરર્યાઇ સરુક્ષા,મોકડ્રીલ, મરીન, આત્મ વિલોપન, સેન્સીટીિ સ્થળો ,ર્ીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ 

ને લગત ફાઇલો.)  

૧૪ પરિાનગી અંગેની ફાઇલો.( તમામ પ્રકારની િાવમિક,રાજકીર્ય,સામાજજક રેલીઓ ,પ્રસગંો-કાર્યયક્રમોને લગત 

પરમીશનની ફાઇલ)   

૧૫ િી.િી.આઇ.પી મિુમેન્ટસ ને લગત ફાઇલો. 

૧૬ કોમ સેલને લગત  ફાઇલો.( કોમ્પયનુલ ગનુાઓ ,અશાતંિારા, તકેદારી ,િમય  પહરિતયન, િાવષિક ઇન્સપેકશનને લગત 

ફાઇલો.)  

 

ના.પો.કવમ.શ્રી વિશેષશાખા ,સરુત શહરે કાર્યયક્ષેત્ર હઠેળના અવિકારીઓની વનદેવશકા દશાયિત ુ ં પત્રક –‘બી’ 

અ.ન.ં વિસ્તાર/કાર્યયક્ષેત્ર ASSTT. / P.I.O P.I.O એપલેટ અવિકારી 

૧  પોલીસ સ્ટેશનો પોલીસ સ્ટેશનના પી.એસ.ઓ. પોલીસ સ્ટેશનના 
ઇન્સ્પેક્ટર 

જે તે વિસ્તારના મદદનીશ 

પોલીસ અવિકારી 

૨  મદદનીશ પોલીસ 

કવમશ્નરની કચેરીઓ 

કચેરીના સીનીર્યર ક્લાકય  અથિા 
તો સીનીર્યર પોલીસ કમયચારી 

ર્ીિીઝનના મદદનીશ 

પોલીસ કવમશ્નર 

જે તે વિસ્તારના ઝોનના 
નાર્યબ પોલીસ કવમશ્નર 

૩  નાર્યબ પોલીસ કવમશ્નરની 
કચેરીઓ 

ઝોન કચેરીના રીર્ર ઝોનના નાર્યબ પોલીસ 

કવમશ્નર 

જે તે ઝોન વિસ્તારના 
અવિક/સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર 
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        રાઈટ ટુ ઇન્ફોમેશન એકટ –૨૦૦૫ સબિંી માહિતી   

મદદનીશ પોલીસ કધમશ્નર ક્રાઇમ કચેરીની કાયગપધ્િધત સબિંી માહિતી  

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહહતી 

૧ ૧ કાર્યો  ર્ીિીઝન લેિલે સપુરવિઝન તેમજ ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ 

મજુબના કાર્યો 

૧ ફરજો  ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબના કાર્યો તેમજ  સમગ્ર સરુત 

શહરેના વિસ્તારમા ં પોલીસ તતં્ર દ્વારા નાગરીકોના જાનમાલની 
સરુક્ષાની પ્રાથવમક ફરજ હોિાથી અલગ અલગ સ્કોર્ય જેમ કે, નાસતા 
ફરતા સ્કોર્ય િાહનચોરી સ્કોર્, ટેકનીકલ સ્કોર્, ચેઇન સ્નેચીંગ સ્કોર્, 

િાર્ લ  ટં ખનુ સ્કોર્, િરફોર્ ચારી સ્કોર્, એન.ર્ી.પી.એસ. / આમયસ 

સ્કોર્, એન્ટી એક્ષ્ટ્રોશન સ્કોર્, ઇકો સેલ,મોબાઇલ બેગ/ ચેઇન 

સ્નેચીંગસ્કોર્, બોમ્પબ તપાસ ટીમ, એમ.ઓ.બી. શાખા/સી.ઓ. શાખા, 
જનરલ સ્કોર્ બનાિી િર્ શોિારે્યલ ગનુ્હાઓ શોિી કાઢિા 
સબિેંની તપાસ કરિામા ંઆિે છે. તેમજ ગનુ્હા શોિિા સરકારી 
સપંત્તીન ુ સરંક્ષર્, િાહન વ્ર્યિહારનુ ં વનર્યમન, સમાજમા ં સલેુહ 

શાતંીનુ ંવનર્યમન કરિામા ંઆિે છે. 

૨ ૨ તેમના અવિકારીશ્રી અને કમયચારીઓની સત્તાઓ અને 

ફરજો  
શહરે વિસ્તારમા ંકાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થા સબવંિત કાર્યો.. તેમજ સરુત 

શહરેના વમલ્કત સબવંિ તથા શરીર સબવંિ િર્ શોિારે્યલ ગનુ્હા 
શોિી પ્રજા ના જાન માલ વમલ્કતના રક્ષર્ કરિાની ફરજો. (ગજુરાત 

પોલીસ મેન્યઅુલ તેમજ ગજુરાત રાજર્ય િહીિટના વનર્યમો મજુબ)  

૩ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય  તરંુત જ વનર્યર્ય લઇ કાર્યયિાહી કરિાની 

૪ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલ િોરર્ો  વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૫ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના તાબા 
હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્રારા જાળિેલા 
વનર્યમો/વિવનર્યમો/સચુનાઓ/વનર્યમ સગં્રહ અને રેકર્ય  

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૬ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યત્રરં્ હઠેળ રહલે દસ્તાિેજોના 
પ્રકારોનુ ંપત્રક  

 અરજી રજીસ્ટર, આર.ટીઆઇ. રજીસ્ટ,ટપાલ આિક – જાિક 
રજીસ્ટર,   

૭ ૭ તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશયન અથિા 
પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત 

                         નીલ 
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૮ ૮ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે 

અથિા તેની સલાહના ઉદેશથી બે થી િધ ુ સભ્ર્યોના 
બનેલા અને આ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને મરં્ળોની 
બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? તે અંગેનુ ં
પત્રક  

                        નીલ 

૯ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા                         નીલ 

૧૦ ૧૦ તેમના વિવનમર્યોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પઘ્ઘવત સહહત તેમના દરેક અવિકારી અને 

કમયચારીને મળત ુમાસીક મહનેતાણુ ં 

      સરકારશ્રી િખતો િખત નક્કી કરે તે મજુબ  

૧૧ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની વિગતો, 
સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ 

દશાયિત ુ ંફાળિેલ બજેટ  

નીલ 

૧૨ ૧૨ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહહત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પઘ્ઘવત  

નીલ 

૧૩ ૧૩ છૂટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકારપત્ર મેળિનાર 

અંગેની વિગતો  
નીલ 

૧૪ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેા 
વિજાણ ુ માધ્ર્યમોમા ં રૂપાતંહરત (ઇલેકરોવનકસ ફોમય) 
માહહતીની વિગતો  

ર્ીિીઝન ના પોસ્ટે, મા ં  કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. અને પત્ર 

વ્ર્યિહારની મોટાભાગની કામગીરી કોમ્પ્યટુર દ્રારા કરિામા ંઆિતી 
હોર્ય રેકયર્ તરીકે માહહતી ઉપલબ્િ છે.  

૧૫ ૧૫ તેમની સસં્થામા ંજાહરે ઉપર્યોગમા ંરાખેલી પસુ્તકાલર્ય 

અથિા િાચંર્ખરં્ની સિલતો માટેના સમર્ય સહહત 

નાગહરકોને માહહતી મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની 
વિગતો  

નીલ 

૧૬ ૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને 

અન્ર્ય વિગતો  
માહહતી અવિકારી આર.આર.સરિૈર્યા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર 
સરુત શહરે  

૧૭ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી   વનર્યમ મજુબ 

 

માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત 

:-મદદનીશ પોલીસ કધમશ્નર, સાયબર ક્રાઇમ કચેરીની કાયગપધ્િધત સબંિંી માહિતી:- 
ક્રમ મદુ્દા માહિતી 
૦૧  કાર્યો  સાર્યબર ક્રાઇમના ગનુ્હાઓ શોિિા તથા વનિારર્ અંગેના કાર્યો  
 ફરજો  સાર્યબર ક્રાઇમ સબિંી ગનુ્હો શોિી કાઢિા તથા સાર્યબર ક્રાઇમ 

સબિંી ગનુ્હાઓ બનતા અટકાિિા સારૂ લોકોને જાગતૃ કરિા 
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અિરનેસ કાર્યયક્રમો કરિા. તેમજ પોલીસ કવમશ્નર સાહબેશ્રીની 
સચુના અનસુારના કાર્યો.   

૦૨  તેમના અવિકારીશ્રી અને કમયચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો  મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર – સાર્યબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનનુ ં
સપુરવિઝન કરિાનુ,ં સાર્યબર ક્રાઇમ સબિંીત ગનુ્હાઓની 
તપાસમા જરૂરી સચુના અને ટેકનીકલી માગયદશયન આપવ,ુ 

બદંોબસ્ત, નાઇટ રાઉન્ર્, પરેર્ તેમજ ઉપરી અવિકારીશ્રી દ્વારા 
સોંપિામા ંઆિતી ફરજો.   

૦૩  દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય  પોલીસ કવમશ્નરેટ વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશનોમા ંબનતા સાર્યબર 
ક્રાઇમના ગનુ્હાઓ શોિી કાઢિા સારૂ જરૂરી સચુના તથા 
માગયદશયન આપવ ુ તથા સાર્યબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 
દાખલ થતા ગનુ્હાઓની ર્યોગ્ર્ય તપાસ થાર્ય તેન ુ સપુરવિઝન 
રાખવ.ુ  

૦૪  તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલ િોરર્ો  વનર્યમ મજુબ  (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ)   
૦૫  તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના તાબા હઠેળ 

અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનર્યમો/વિવનર્યમો/સચુનાઓ/ વનર્યમ સગં્રહ અને રેકર્ય  

વનર્યમ મજુબ  (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ)    

૦૬  તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલે દસ્તાિેજોના 
પ્રકારોનુ ંપત્રક  

ક્રાઇમ મેમો, આર.ટી.આઇ. અરજી, અપીલ આર.ટી.આઇ. અરજી, 
ગનુાના રજીસ્ટર, જાર્િા જોગ, ઇન્ક્િાર્યરી રજીસ્ટર, ખાતાકીર્ય 
રજીસ્ટર, વિઝીટ રજીસ્ટર, અરજી રજીસ્ટર વિગેરે.  

૦૭  તેમની વનતી ઘર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ અંગેના 
જાહરે જનતા સાથેના પરામશયન અથિા પ્રવતવનવિત્િ માટેની 
કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત  

અિાર નિાર સ્કુલ, કોલેજો, ઔિોગીક એકમો, જાહરે સ્થળો, 
સોસાર્યટી, એપાટય મેન્ટ વિગેરે જગ્ર્યાએ સાર્યબર અિરનેસના 
કાર્યયક્રમો કરિા.  

૦૮  બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથિા તેની 
સલાહના ઉદે્દશથી બે થી િધ ુસભ્ર્યોના બનેલા અને આ બોર્ય 
પહરષદો, સવમતીઓ અને મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે 
ખલુ્લી છે કે કેમ? અને આિી બેઠકોની કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે 
જનતા માટે ઉપલબ્િ છે કે કેમ? તે અંગેનુ ંપત્રક  

    નીલ  

૦૯  તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા  પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે.  
૧૦  તેમના વિવનર્યમોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના િળતરની 

પધ્િવત સહહત તેમના દરેક અવિકારી અને કમયચારીને મળત ુ
માસીક મહનેતાણુ ં 

સરકારશ્રીના િખતો િખત નક્કી કરે તે મજુબ.  

૧૧  તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની વિગતો, સચચત 
ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ દશાયિત ુ ં ફાળિેલ 
બજેટ  

    નીલ  

૧૨  ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના લાભાથીઓની 
વિગત સહહત આિા કાર્યયક્રમોના અમલની પધ્િવત  

    નીલ  

૧૩  છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકારપત્ર મેળિનાર અંગેની 
વિગતો  

    નીલ  
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૧૪  તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેા વિજાણ ુ
માધ્ર્યમોમા ંરૂપાતંરીત (ઇલેક્રોવનક્સ ફોમય) માહહતીની વિગતો.  

શાખામા ંકોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. અને પત્ર વ્ર્યિહારની કામગીરી 
કોમ્પ્યટુર દ્વારા પર્ કરિામા ંઆિતી હોર્ય રેકર્ય તરીકે માહહતી 
ઉપલબ્િ છે. દરેક પોલીસ સ્ટેશનના ઇ-મેઇલ  એડ્રેસ છે અને તે 
આિારે પત્ર વ્ર્યિહાર પર્ થાર્ય છે.  

૧૫  તેમની સસં્થામા ંજાહરે ઉપર્યોગમા ંરાખેલી પસુ્તકાલર્ય અથિા 
િાચંર્ ખરં્ની સિલતો માટેના સમર્ય સહહત નાગહરકોને 
માહહતી મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની વિગતો.  

      નીલ  

૧૬  સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ર્ય 
વિગતો  

પરીશીષ્ટ્ઠ બ મજુબ  

૧૭  વનર્યમ કાર્યાય અંગેની આિી માહહતી  વનર્યમ મજુબ.  
 

માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત 

:-એસ.સી.એસ.ટી.સેલની કચેરીની કાયગપધ્િધત સબંિંી માહિતી:- 
ક્રમ  મદુાઓ મદુ્દા  માહહતી  

૧ ૧ સસં્થા  એસ.સી.એસ.ટી સેલની  કચેરી સરુત શહરે  

૨ કાર્યો અનસુચુચત જાવત/જનજાવત પર થતા અત્ર્યાચારો અંગે 

એરોસીટી એકટ હઠેળ સરુત શહરેમા ંનોંિાતા ગનુાઓની 
તપાસ  

૩ ફરજો એરોસીટી એકટ હઠેળ નોંિાતા ગનુાઓ ની તપાસ કરિી  

૪ ૨ તેમના અવિકારીશ્રી અને કમયચારીઓની 
સત્તાઓ અને ફરજો  

એરોસીટી એકટ હઠેળ ની તપાસો કરિી તેમજ અનસુચુચત 

જાવત /જનજાવત ના સમદુાર્યને લગતા કાર્યદો અને 

વ્ર્યિસ્થામા ંજાળિામા ંઆિતી ફરજો 

૫ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત 

વનર્યર્ય  

પોલીસ કવમશ્નરેટ વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશનો મા ંએરોસીટી 
એકટ હઠેળ નોંિાતા ગનુાઅઓ શોિી કાઢિા અને તેને 

અનલુક્ષીને કામગીરી બજાિિી  

૬ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમર્ે વનર્યત કરેલ 

િોરર્ો  
અનસુચુચત જાવત/જનજાવત્ત પર થતા અત્ર્યાચારના ગનુા 
સબંિંી રેકર્ય ની સવુ્ર્યિસ્સ્થત રીતે જાર્િર્ી કરિી તથા 
સમર્યાતંરે રેકર્ય તપાસવુ ં 

૭ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમર્ે અથિા તેમના 
તાબા હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ ધ્િારા 
જાળિેલા વનર્યમો/વિવનર્યમો/સચુનાઓ/વનર્યમ 

સગં્રહ અને રેકર્ય  

ગજુરાત  પોલીસ વનર્યમ સગં્રહ ભાગ-૦૩ ના વનર્યમ- ૪૬૩ 

મજુબ કામગીરી કરિી  

૮ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલે 

દસ્તાિેજોના પ્રકારોનુ ંપત્રક  

(૧)અનસુચુચત જાવત પર થરે્યલ અત્ર્યાચારના નોિારે્યલ 

ગનુાનુ ંરજીસ્ટર (૨) અનસુચુચત જનજવત પર થરે્યલ 

અત્ર્યાચારના નોિારે્યલ ગનુાનુ ંરજીસ્ટર  
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૯ ૭ તેમની વનતી ઘર્િા અંગેના અથિા તેમના 
િહીિટ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના 
પરામશયન અથિા પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઈ 

વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત  

અનસુચુચત જાવત/જનજાવતના સભ્ર્યોની મલુાકાત કરી 
તેમની રજુઆતો સાભંળિી   

૧૦ ૮ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને તેમના ભાગ 

તરીકે અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બે થી 
િધ ુસભ્ર્યોના બનેલા અને આ બોર્ય પહરષદો, 
સવમતીઓ અને મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા 
માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? અને આિી બેઠકોની 
કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્િ છે 

કે કેમ? તે અંગેનુ ંપત્રક   

મે.પોલીસ કવમશ્નર સાહબે શ્રી ના અધ્ર્યક્ષ પર્ા હઠેળ 

ત્રીમાવસક શહરેી તકેદારીની મીટીંગ ર્યોજિામા ંઆિે છે. 

૧૧ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની 
વનદેશીકા 

મ.પોલીસ કવમશ્નર સાહબેશ્રીની સચુના મજુબ અમલ 

કરિામા ંઆિે છે. 

૧૨ ૧૦ તેમના વિવનર્યમો મા ંકરેલી જોગિાઈ મજુબના 
િળતરની પદ્ધવત સહહત તેમના દરેક અવિકારી 
અને કમયચારીને મળત ુમાસીલ મહનેતાણુ ં

સરકારશ્રી િખતોિખત નક્કી કરે તે મજુબ  

૧૩ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સી ની તમામ ર્યોજનાઓની 
વિગતો,સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિચર્ઓના 
અહિેાલ દશાયિત ુ ંફાળિેલ બજેટ  

નીલ-- 

૧૪ ૧૨ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહહત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પદ્ધવત  

નીલ- 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકારપત્ર 

મેળિનાર અંગેની વિગતો  

 

૧૬ ૧૪ તેમની પાસે  ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે 

રહતેા વિજાણ ુ માધ્ર્યમોમા ં રુપાતંરીત 

(ઈલેકરોવનકસ ફોમય )માહહતીની વિગતો  

શાખામા ંકોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે પત્ર વ્ર્યિહારની કામચગરી 
કોમ્પ્યટુર દ્વારા આિતી હોર્ય રેકર્ય તરીકે માહહતી ઉપલબ્િ છે. 

૧૭ ૧૫ તેમની સસં્થામા ં જાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી 
પસુ્તકાલર્ય અથિા િાચંર્ખરં્ની સિલતો 
માટેના સમર્ય સહહત નાગહરકોને માહહતી 
મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સઘિર્ોની વિગતો     

નીલ- 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ,િોદ્દાઓ 

અને અન્ય ધવર્તો  
અતે્રની કચેરીના વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે 

૧૯ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી વનર્યમ મજુબ  

 



33 
 

રાઈટ ટુ ઇન્ફોમેશન એકટ – ૨૦૦૫ સબિંી માહિતી 

મદદનીશ પોલીસ કધમશનર(વિીવટ).પોલીસ મખુ્ય મથકની કચેરીની કાયગપધ્િધત સબિંી માહિતી  

ક્રમ મદુ્દા  
નબંર 

મદુ્દા માહહતી 

૧ ૧ કાર્યો  સપુરવિઝન તેમજ ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબના 
કાર્યો 

૧ ફરજો  ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબના કાર્યો 

૨ ૨ તેમના અવિકારીશ્રી અને કમયચારીઓની  
સત્તાઓ અને ફરજો  

મદદનીશ પોલીસ કવમશનર(િહીિટ), પોલીસ  મખુ્ર્ય 

મથકને લગતી િહીિટી તેમજ કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થા 
સબવંિત કાર્યો. (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ તેમજ 

ગજુરાત રાજર્ય િહીિટના વનર્યમો મજુબ)  

૩ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય  તરંુત જ વનર્યર્ય લઇ કાર્યયિાહી કરિાની 

૪ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત  

કરેલ િોરર્ો  
વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૫ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના તાબા 
હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્રારા જાળિેલા 
વનર્યમો/ વિવનર્યમો/ સચુનાઓ/ વનર્યમ સગં્રહ અને રેકર્ય  

 વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૬ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યત્રરં્ હઠેળ રહલે 

દસ્તાિેજોના પ્રકારોનુ ંપત્રક  

 

 (૧) નોકરી રજજસ્ટર (૨) બહારના જા્તા રજજસ્ટર(૩) 

મસ્ટર રાજજસ્ટર (૪) આિક જાિક રજજસ્ટર (૫) 

આર.એસ.આઇ.આિક જાિક રજજસ્ટર  (૬) મજુંરી 
મહકેમ રજજસ્ટર  (૭)િોનીગ રજજસ્ટર  (૮) ફરજ મોકુફનુ ં
રજજસ્ટર 

૭ ૭ તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશયન અથિા 
પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત 

કંપની વિચઝટ દરમ્પર્યાન  અવિકારી/ કમયચારીઓ  સાથે 

ર્યોજાતી મીટીંગો તેમજ અિારનિાર લોક દરબાર 

ર્યોજિા તેમજ ફે્રન્ર્ ઓફ પોલીસ દ્રારા અને જાહરે 

સચંારના માધ્ર્યમ દ્રારા 

૮ ૮ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે 

અથિા તેની સલાહના ઉદેશથી બે થી િધ ુસભ્ર્યોના 
બનેલા અને આ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને 

મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? તે 

અંગેનુ ંપત્રક  

પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુન મજુબ અમલ કરિામા ં
આિે છે.  

૯ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા  પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુન મજુબ અમલ કરિામા ં
આિે છે. 
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૧૦ ૧૦ તેમના વિવનમર્યોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પઘ્ઘવત સહહત તેમના દરેક અવિકારી અને 

કમયચારીને મળત ુમાસીક મહનેતાણુ ં 

 સરકારશ્રી િખતો િખત નક્કી કરે તે મજુબ  

૧૧ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની વિગતો, 
સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ 

દશાયિત ુ ંફાળિેલ બજેટ  

નીલ 

૧૨ ૧૨ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહહત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પઘ્ઘવત  

નીલ 

૧૩ ૧૩ છૂટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકારપત્ર મેળિનાર 

અંગેની વિગતો  
નીલ 

૧૪ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેા 
વિજાણ ુ માધ્ર્યમોમા ં રૂપાતંહરત (ઇલેકરોવનકસ ફોમય) 
માહહતીની વિગતો  

 શાખામા ંકોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે અને પત્ર  વ્ર્યિહારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્પ્યટુર દ્રારા  કરિામા ંઆિતી 
હોર્ય રેકયર્ તરીકે માહહતી    ઉપલબ્િ છે.  

૧૫ ૧૫ તેમની સસં્થામા ંજાહરે ઉપર્યોગમા ંરાખેલી પસુ્તકાલર્ય 

અથિા િાચંર્ખરં્ની સિલતો માટેના સમર્ય સહહત 

નાગહરકોને માહહતી મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની 
વિગતો  

નીલ 

૧૬ ૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને 

અન્ર્ય વિગતો  
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે 

૧૭ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી  વનર્યમ મજુબ 

 
રાઈટ ટુ ઇન્ફોમેશન એકટ – ૨૦૦૫ સબિંી માહિતી 

મદદનીશ પોલીસ કધમશનર(વિીવટ).પોલીસ મખુ્ય મથકની કચેરીની કાયગપધ્િધત સબિંી માહિતી  

ક્રમ મદુ્દા નબંર મદુ્દો માહહતી 

૧  ૧ કાર્યો  પોલીસ મખુ્ર્ય મથક ખાતે એ/ બી/ સી/ ર્ી/ ઇ કંપનીઓની 
તમામ કામગીરીનુ ંસપુરવિચઝન, એમ.ટી. શાખાને લગતી 
તમામ કામગીરીનુ ં સપુરવિઝન, પોલીસ મખુ્ર્ય મથક 

ખાતે ફરજ બજાિતા હવથર્યારી લોકરક્ષક થી 
એ.એસ.આઇ.ની સેિાપોથીમા ં એન્રીને લગતી 
કામગીરીનુ ં સપુરવિઝન, સ્ટોર વિભાગની તમામ 

કામગીરીનુ ં સપુરવિઝન, ઇ-ગજુકોપને લગતી તમામ 

કામગીરીનુ ં સપુરવિઝન, તમામ ઇન્ર્ોર તાલીમનુ ં
સપુરવિઝન તથા ઉપરી અવિકારીશ્રી તરફથી સોંપિામા ં
આિતી તમામ કામગીરી. 

૧ ફરજો   ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબના કાર્યો 
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૨ ૨ તેમના અવિકારીશ્રી અને કમયચારીઓની સત્તાઓ અને 

ફરજો  
તાબાના માર્સો તથા અવિકારી ઉપર વનર્યતં્રર્ રાખવુ ંતથા 
વનભાિિા તેમજ પોલીસ કવમશનરશ્રીની સચુના મજુબ 

તાબાની કચેરીના ઇન્સ્પેકશન તથા વિઝીટ કરિી અને 

બદંોબસ્તને લગત જરૂરી માર્સોની ફાળિર્ી કરિી.  

૩ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય  હરે્ક્િાટરના અવિકારી / કમયચારીઓને િારંિાર સચુના 
આપિી.  

૪ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલ િોરર્ો   

૫ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના તાબા હઠેળ 

અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્રારા જાળિેલા 
વનર્યમો/વિવનર્યમો/સચુનાઓ/વનર્યમ સગં્રહ અને રેકર્ય  

 તાબા હઠેળના દરેક અવિકારીશ્રી/કમયચારીશ્રીઓએ 

સમર્યસર ફરજ ઉપર આિવ ુઅને સોંપેલ ફરજ સારી રીતે 

બજાિિા તેમજ ર્ીસી્લીનમા ંરહિેા. ઉપરી અવિકારીશ્રી 
તથા સરકારશ્રી દ્રારા બહાર પાર્િામા ંઆિતી સચુનાઓ 

તથા પરીપત્રનુ ં પાલન કરવુ ં અને કરાિવુ.ં ઓફીસના 
તમામ રજીસ્ટરો તેમજ અન્ર્ય િહીિટી રેકર્ય વનભાિવુ.ં  

૬ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યત્રરં્ હઠેળ રહલે દસ્તાિેજોના 
પ્રકારોનુ ંપત્રક  

 

 

૭ ૭ તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા  

તેમના િહીિટ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશયન 

અથિા પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની  

વિગત  

 કંપની વિચઝટ દરમ્પર્યાન  અવિકારી/ કમયચારીઓ  સાથે 

ર્યોજાતી મીટીંગો તેમજ અિારનિાર લોક દરબાર ર્યોજિા 
તેમજ ફે્રન્ર્ ઓફ પોલીસ દ્રારા અને જાહરે સચંારના માધ્ર્યમ 

દ્રારા 

 

૮ ૮ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથિા 
તેની સલાહના ઉદેશથી બે થી િધ ુસભ્ર્યોના બનેલા અને 

આ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને મરં્ળોની બેઠકો જાહરે 

જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? તે અંગેનુ ંપત્રક  

 પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુન મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે 

છે. 

૯ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા   પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુન મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે 

છે. 

 

૧૦ ૧૦ તેમના વિવનમર્યોમા ંકરેલી જોગિાઇ મજુબના િળતરની 
પઘ્ઘવત સહહત તેમના દરેક અવિકારી અને કમયચારીને 

મળત ુમાસીક મહનેતાણુ ં 

 

  લાગ ુપર્ત ુનથી.  
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૧૧ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની વિગતો, 
સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ દશાયિત ુ ં
ફાળિેલ બજેટ  

 

  લાગ ુપર્ત ુનથી.  

૧૨ ૧૨ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહહત આિા કાર્યયક્રમોના અમલની 
પઘ્ઘવત  

 

  લાગ ુપર્ત ુનથી.  

૧૩ ૧૩ છૂટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકારપત્ર મેળિનાર 

અંગેની વિગતો  
  લાગ ુપર્ત ુનથી.  

૧૪ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની  

પાસે રહતેા વિજાણ ુમાધ્ર્યમોમા ંરૂપાતંહરત (ઇલેકરોવનકસ 

ફોમય) માહહતીની વિગતો  

 શાખામા ં કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે અને પત્ર વ્ર્યિહારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્પ્યટુર દ્રારા કરિામા ં આિતી 
હોર્ય રેકયર્ તરીકે માહહતી ઉપલબ્િ છે.  

૧૫ ૧૫ તેમની સસં્થામા ં જાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી પસુ્તકાલર્ય 

અથિા િાચંર્ખરં્ની સિલતો માટેના સમર્ય સહહત 

નાગહરકોને માહહતી મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની 
વિગતો  

  

  લાગ ુપર્ત ુનથી.  

૧૬ ૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ર્ય 

વિગતો  
 અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે 

૧૭ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી   વનર્યમ મજુબ  

 

રાઈટ ટુ ઇન્ફોમેશન એકટ – ૨૦૦૫ સબિંી માહિતી 

મદદનીશ પોલીસ કધમશનર(તાલીમ).પોલીસ મખુ્ય મથકની કચેરીની કાયગપધ્િધત સબિંી માહિતી  

ક્રમ મદુ્દા નબંર મદુ્દો માહહતી 

૧ ૧ કાર્યો  સપુરવિઝન તેમજ ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબના કાર્યો 

૧ ફરજો  ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબના કાર્યો 

૨ ૨ તેમના અવિકારીશ્રી અને કમયચારીઓની  

સત્તાઓ અને ફરજો  

મદદનીશ પોલીસ કવમશનર(તાલીમ), પોલીસ  મખુ્ર્ય મથકને 

લગતી િહીિટી તેમજ કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થા સબવંિત કાર્યો. 
(ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ તેમજ ગજુરાત રાજર્ય િહીિટના 
વનર્યમો મજુબ)  
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૩ ૩  દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય  તરંુત જ વનર્યર્ય લઇ કાર્યયિાહી કરિાની 

૪ ૪  તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત  

કરેલ િોરર્ો  

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૫ ૫  તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના તાબા  
હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્રારા જાળિેલા 
વનર્યમો/વિવનર્યમો/સચુનાઓ/વનર્યમ સગં્રહ અને રેકર્ય  

 વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૬ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યત્રરં્ હઠેળ રહલે  

દસ્તાિેજોના પ્રકારોનુ ંપત્રક  

ફાર્યરીંગ રજજસ્ટર, ર્ોગ ફીર્ીંગ રજજસ્ટર, વિવિિ તાલીમ 

આઉટર્ો રજીસ્ટર, સરકારી કિાટસય ફાળિર્ી રજીસ્ટર, 

અવિકારીશ્રીઓનુ ંપરેર્ રજીસ્ટર.  

૭ ૭ તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા તેમના 

િહીિટ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના 

પરામશયન અથિા પ્રવતવનવિત્િ માટેનીકોઇ  

વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત 

કંપની વિચઝટ દરમ્પર્યાન  અવિકારી/ કમયચારીઓ  સાથે ર્યોજાતી 
મીટીંગો તેમજ અિારનિાર લોક દરબાર ર્યોજિા તેમજ ફે્રન્ર્ 

ઓફ પોલીસ દ્રારા અને જાહરે સચંારના માધ્ર્યમ દ્રારા 

૮ ૮ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે 

અથિા તેની સલાહના ઉદેશથી બે થી િધ ુસભ્ર્યોના 
બનેલા અને આ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને 

મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? તે 

અંગેનુ ંપત્રક  

પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુન મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે.  

૯ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા  પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુન મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 

૧૦ ૧૦ તેમના વિવનમર્યોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પઘ્ઘવત સહહત તેમના દરેક અવિકારી અને 

કમયચારીને મળત ુમાસીક મહનેતાણુ ં 

 સરકારશ્રી િખતો િખત નક્કી કરે તે મજુબ  

૧૧ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની વિગતો, 
સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ 

દશાયિત ુ ંફાળિેલ બજેટ  

નીલ 

૧૨ ૧૨ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહહત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પઘ્ઘવત  

નીલ 

૧૩ ૧૩ છૂટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકારપત્ર મેળિનાર 

અંગેની વિગતો  
નીલ 
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૧૪ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેા 
વિજાણ ુ માધ્ર્યમોમા ં રૂપાતંહરત (ઇલેકરોવનકસ ફોમય) 
માહહતીની વિગતો  

 શાખામા ં કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે અને પત્ર  વ્ર્યિહારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્પ્યટુર દ્રારા  કરિામા ંઆિતી હોર્ય 

રેકયર્ તરીકે માહહતી    ઉપલબ્િ છે.  

૧૫ ૧૫ તેમની સસં્થામા ંજાહરે ઉપર્યોગમા ંરાખેલી પસુ્તકાલર્ય 

અથિા િાચંર્ખરં્ની સિલતો માટેના સમર્ય સહહત 

નાગહરકોને માહહતી મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની 
વિગતો  

નીલ 

૧૬ ૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને 

અન્ર્ય વિગતો  
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે 

૧૭ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી  વનર્યમ મજુબ 

 

રાઈટ ટુ ઇન્ફોમેશન એકટ – ૨૦૦૫ સબિંી માહિતી 

મદદનીશ પોલીસ કધમશનર(તાલીમ).પોલીસ મખુ્ય મથકની કચેરીની કાયગપધ્િધત સબિંી માહિતી  

ક્રમ મદુ્દા નબંર મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ કાર્યો  પોલીસ મખુ્ર્ય મથક ખાતે તાલીમ તથા બેન્ર્ને લગતી તમામ 

કામગીરીનુ ં સપુરવિઝન, િેલફેરને લગતી તમામ કામગીરીનુ ં
સપુરવિઝન, લાઇન ચબલ્ર્ીંગને લગતી તમામ કામગીરીનુ ં
સપુરવિઝન, બી.ર્ી.ર્ી.એસ. ને લગતી તમામ કામગીરીનુ ં
સપુરવિઝન, માઉન્ટેર્ને લગતી તમામ કામગીરીનુ ંસપુરવિઝન, 

ર્ોગ સ્કોર્ને લગતી તમામ કામગીરીનુ ં સપુરવિઝન, તમામ 

આઉટર્ોર તાલીમનુ ં સપુરવિઝન, પોલીસ સહકારી મરં્ળીની 
તમામ કામગીરીનુ ંસપુરવિઝન તથા ઉપરી અવિકારીશ્રી તરફથી 
સોંપિામા ંઆિતી તમામ કામગીરી. 

૧ ફરજો  ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબના કાર્યો 

૨ ૨ તેમના અવિકારીશ્રી અને કમયચારીઓની 
સત્તાઓ અને ફરજો  

તાબાના માર્સો તથા અવિકારી ઉપર વનર્યતં્રર્ રાખવુ ં તથા 
વનભાિિા તેમજ પોલીસ કવમશનરશ્રીની સચુના મજુબ તાબાની 
કચેરીના ઇન્સ્પેકશન તથા વિઝીટ કરિી અને બદંોબસ્તને લગત 

જરૂરી માર્સોની ફાળિર્ી કરિી.  

૩ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત 

વનર્યર્ય  

હરે્ક્િાટરના અવિકારી / કમયચારીઓને િારંિાર સચુના આપિી.  

૪ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત 

કરેલ િોરર્ો  
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૫ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા 
તેમના તાબા હઠેળ અથિા તેમના 
કમયચારીઓ દ્રારા જાળિેલા 
વનર્યમો/વિવનર્યમો/સચુનાઓ/વનર્યમ સગં્રહ 

અને રેકર્ય  

તાબા હઠેળના દરેક અવિકારીશ્રી/કમયચારીશ્રીઓએ સમર્યસર ફરજ 

ઉપર આિવ ુ અને સોંપેલ ફરજ સારી રીતે બજાિિા તેમજ 

ર્ીસી્લીનમા ં રહિેા. ઉપરી અવિકારીશ્રી તથા સરકારશ્રી દ્રારા 
બહાર પાર્િામા ંઆિતી સચુનાઓ તથા પરીપત્રનુ ંપાલન કરવુ ં
અને કરાિવુ.ં ઓફીસના તમામ રજીસ્ટરો તેમજ અન્ર્ય િહીિટી 
રેકર્ય વનભાિવુ.ં  

૬ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યત્રરં્ હઠેળ રહલે 

દસ્તાિેજોના પ્રકારોનુ ંપત્રક  

(૧)રે્ર્ સ્ટોક રજીસ્ટર 

૭ ૭ તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા  

તેમના િહીિટ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના 
પરામશયન અથિા પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ 

વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત  

તાબાની ટીમોનુ ં વિચઝટ દરમ્પર્યાન  અવિકારી/ કમયચારીઓ  સાથે 

ર્યોજાતી મીટીંગો તેમજ અિારનિાર લોક દરબાર ર્યોજિા તેમજ 

ફે્રન્ર્ ઓફ પોલીસ દ્રારા અને જાહરે સચંારના માધ્ર્યમ દ્રારા 

 

૮ ૮ બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને તેમના ભાગ 

તરીકે અથિા તેની સલાહના ઉદેશથી બે થી 
િધ ુસભ્ર્યોના બનેલા અને આ બોર્ય પહરષદો, 
સવમતીઓ અને મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા 
માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? તે અંગેનુ ંપત્રક  

પોલીસ કવમશનરશ્રીની સચુન મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 

૯ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની 
વનદેશીકા  

પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુન મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 

૧૦ ૧૦ તેમના વિવનમર્યોમા ંકરેલી જોગિાઇ 

મજુબના િળતરની પઘ્ઘવત સહહત તેમના 
દરેક અવિકારી અને કમયચારીને મળત ુ

માસીક મહનેતાણુ ં 

લાગ ુપર્ત ુનથી.  

૧૧ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની 
વિગતો, સચચત ખચય અને કરેલી 
ચકુિર્ીઓના અહિેાલ દશાયિત ુ ંફાળિેલ 

બજેટ  

લાગ ુપર્ત ુનથી.  

૧૨ ૧૨ 

 

  

ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહહત આિા 
કાર્યયક્રમોના અમલની પઘ્ઘવત  

લાગ ુપર્ત ુનથી.  

૧૩ ૧૩ છૂટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકારપત્ર 

મેળિનાર અંગેની વિગતો  
લાગ ુપર્ત ુનથી.  
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૧૪ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની  

પાસે રહતેા વિજાણ ુમાધ્ર્યમોમા ંરૂપાતંહરત 

(ઇલેકરોવનકસ ફોમય) માહહતીની વિગતો  

શાખામા ંકોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે અને પત્ર વ્ર્યિહારની 
મોટાભાગની કામગીરી કોમ્પ્યટુર દ્રારા કરિામા ંઆિતી હોર્ય 

રેકયર્ તરીકે માહહતી ઉપલબ્િ છે.  

૧૫ ૧૫ તેમની સસં્થામા ંજાહરે ઉપર્યોગમા ંરાખેલી 
પસુ્તકાલર્ય અથિા િાચંર્ખરં્ની સિલતો 
માટેના સમર્ય સહહત નાગહરકોને માહહતી 
મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની વિગતો  

 લાગ ુપર્ત ુનથી.  

૧૬ ૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, 

હોદ્દાઓ અને અન્ર્ય વિગતો  
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે.  

૧૭ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી  વનર્યમ મજુબ  

 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબિંી માહિતી:- 
-: તમામ પોલીસ સ્ટેશનોની કાયગપધ્િધત સબિંી માહિતી. 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહહતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ પોલીસ સ્ટેશન 

૨ ૧ કાર્યો જાહરે, સરકારી, ખાનગી મીલકતો તેમજ લોકોની જાન માલની 
સરુક્ષા કરિાનો અને કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થાની જાળિર્ી 

૩ ૧ ફરજો પોલીસ તતં્ર દ્વારા નાગરીકોની જાન માલની સરુક્ષાની પ્રાથમીક 

ફરજ છે. તદઉપરાતં ગનુ્હાઓ થતા અટકાિિા થરે્યલ ગનુ્હા શોિિા 
સરકારી સપંત્તીન ુસરંક્ષર્, િાહન વ્ર્યિહારન ુ વનર્યમન, સમાજમા ં
સલેુહ શાતંીન ુવનર્યમન 

૪ ૨ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તાઓ 

અને ફરજો 
પોલીસ ઇન્સપેક્ટર- પોલીસ સ્ટેશનન ુ િહહિટ કરિાન,ુ તેમજ 

પો.સ્ટે. વિસ્તારની કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થા સબિંીત 

૫ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય તરુત જ વનર્યર્ય લઇ પ્રક્રીર્યા કરિાની 

૬ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલા 
િોરર્ો 

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૭ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના 
તાબા હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્વારા 
જાળિેલા વનર્યમો, વિવનમર્યો, સચુનાઓ, 

વનર્યમસગં્રહો અને રેકર્ય  

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 
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૮ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલેા 
દસ્તાિેજો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

સ્ટેશન ર્ાર્યરી, ખાટીર્યાન, એફ.આઇ.આર. અટક રજીસ્ટર જાર્િા 
જોગ, લોક અપ રજીસ્ટર, મદુ્દામાલ રજીસ્ટર, અરજી રજીસ્ટર વિગેરે 

૯ ૭ તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામમશયન અથિા 
પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની 
વિગત 

અિારનિાર લોક દરબાર ર્યોજિા, હોકઆઇ તેમજ ફે્રન્ર્ ઓફ 

પોલીસ દ્વારા અને જાહરે સચંારના માધ્ર્યમો દ્વારા 

૧૦ ૮ બોર્ય, પરીષદો , સવમતીઓ  અને  તેમના ભાગ 

તરીકે અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી, બેથી િધ ુ

સભ્ર્યોના બનેલા અને આ બોર્ય પરીષદો, સવમતીઓ 

અને મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે 

કેમ અને આિી બેઠકોની કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે 

જનતા માટે ઉપલબ્િ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 

૧૧ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 

૧૨ ૧૦ તેમના વિવનમર્યોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્િવત સહીત તેમના દરેક અવિકારી 
અને કમયચારીને મળત ુમાસીક મહનેતાણુ ં

સરકાર શ્રી િખતો િખત નક્કી કરે તે મજુબ. 

૧૩ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ી ઓના 
અહિેાલ દશાયિત ુફાળિેલ બજેટ. 

--નીલ-- 

૧૪ ૧૨ ફાળિેલી સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સહીત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પધ્િવત. 

--નીલ-- 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકાર પત્ર 

મેળિનાર અંગેની વિગતો 
--નીલ-- 

૧૬ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેી 
વિજાણ ુમાધ્ર્યમોમા ંરૂપાતંરીત (ઇલેક્રોનીક્સ ફોમય) 
માહહતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. અને પત્ર વ્ર્યિહારની કામગીરી 
કોમ્પ્યટુર દ્વારા પર્ આિતી હોર્ય રેકર્ય તરીકે માહહતી ઉપલબ્િ છે. 

દરેક પોલીસ સ્ટેશનના ઇ-મેઇલ એડ્રેસ છે અને તે આિારે પત્ર 

વ્ર્યિહાર પર્ થાર્ય છે. 

૧૭ ૧૫ તેમની સસં્થામા ં જાિરે ઉપયોર્મા ં રાખેલી 
પસુ્તકાલય અથવા વાચંનખડંની સવલતો માટેના 
સમય સિીત નાર્રીકોને માહિતી મેળવવા માટેની 
પ્રાપ્ય સર્વડોની ધવર્તો 

--નીલ-- 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારી ઓના નામ, હોદ્દાઓ 

અને અન્ર્ય વિગતો. 
અતે્રની કચેરીના િેબ સાઇટ પર ઉપલબ્િ છે.  

 ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી. વનર્યમ મજુબ 
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રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબિંી માહિતી:- 
 -: ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશનોની કાયગપધ્િધત સબિંી માહિતી:- 

અ.ન.ં મદુ્દા માહહતી 

૧ કાર્યો  અતે્રના ર્ી.સી.બી. પો.સ્તે.મા ં  આિતા અરજદારો/ ફરીર્યાદી ઓની 
રજુઆત સાભંળી તેઓને  ર્યોગ્ર્ય માગયદશયન તથા કાર્યદાકીર્ય મદદમા ં
પરુતો સહકાર આપિામા ંઆિે  છે. તેમજ  જાહરે, સરકારી, ખાનગી 
મીલકતો તેમજ લોકોની જાન માલની સરુક્ષા કરિાનો અને કાર્યદો અને 

વ્ર્યિસ્થાની જાળિર્ી કરિામા ંઆિે છે.  

 ફરજો  અતે્રના સમગ્ર સરુત શહરેના વિસ્તારમા ંપોલીસ તતં્ર દ્વારા નાગરીકોની 
જાન માલની સરુક્ષાની પ્રાથવમક ફરજ હોિાથી અલગ અલગ સ્કોર્ય જેમ 

કે, નાસતા ફરતા સ્કોર્ય િાહનચોરી સ્કોર્, ટેકનીકલ સ્કોર્, ચેઇન સ્નેચીંગ 

સ્કોર્, િાર્ લ  ટં ખનુ સ્કોર્, િરફોર્ ચારી સ્કોર્, એન.ર્ી.પી.એસ. / આમયસ 

સ્કોર્, એન્ટી એક્ષ્ટ્રોશન સ્કોર્, ઇકો સેલ,મોબાઇલ બેગ/ ચેઇન સ્નેચીંગ 

સ્કોર્, બોમ્પબ તપાસ ટીમ, એમ.ઓ.બી. શાખા / સી.ઓ. શાખા, જનરલ 

સ્કોર્ બનાિી િર્ શોિારે્યલ ગનુ્હાઓ શોિી કાઢિા સબિેંની તપાસ 

કરિામા ં આિે છે. તેમજ ગનુ્હા શોિિા સરકારી સપંત્તીન ુ સરંક્ષર્, 

િાહન વ્ર્યિહારનુ ંવનર્યમન, સમાજમા ંસલેુહ શાતંીનુ ંવનર્યમન કરિામા ં
આિે છે.   

૨ તેમના અવિકારીશ્રી અને કમયચારીઓની સત્તાઓ અને 

ફરજો  
પોલીસ ઇન્સ્પેકશન - પોલીસ સ્ટેશનનુ ંિહીિટ કરિાનુ ંઅને  તેમજ 

કમયચારીઓ દ્વારા સરુત શહરે વિસ્તારમા ં શાકમાકેટ, બાગ-બગીચા, 
તેમજ ભીર્ભાર્ િાળા અને હરિા ફરિાના સ્થળો પર જઇ મહહલાઓને 

છેર્તીના બનાિો બાબતે તથા કોઇ અવનચ્છનીર્ય બનાિ ન બને તે માટે 

તેકદારી રાખિામા ં આિે છે. તેમજ કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થા સબિંીત 

કાર્યયિાહી કરિામા ંઆિે છે. તેમજ સરુત શહરેના વમલ્કત સબવંિ તથા 
શરીર સબવંિ િર્ શોિારે્યલ ગનુ્હા શોિી પ્રજા ના જાન માલ વમલ્કતના 
રક્ષર્ કરિાની ફરજો. 

૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય  વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્ યઅુલ)  

૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલ િોરર્ો  વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્ યઅુલ)  

 

૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના તાબા 
હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનર્યમો/વિવનર્યમો/ સચુનાઓ/વનર્યમ સગં્રહ અને રેકર્ય  

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્ યઅુલ) 

અતે્રના પોલીસ સ્ટેશનમા ં રોલકોલ રાખી પોલીસ અવિકારી/કમયચારી 
ઓને સમગ્ર શહરે .વિસ્તારમા ંતકેદારી રાખિા જરૂરી સચુના આપિામા ં
આિે છે. 
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૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલે દસ્ તાિેજોના 
પ્રકારોનુ ંપત્રક  

અતે્રના પો.સ્ટેમા ંસ્ટેશન ર્ાર્યરી, એફ.આઇ.આર., અટક રજીસ્ટર, જાર્િા 
જોગ, લોકઅપ રજીસ્ટર તેમજ ક્રાઇમ શાખા/ અરજીશાખા/એકાઉન્ટ 
શાખા/ એમ.ઓ.બી.શાખા/ બારનીશી/ પાસા તર્ીપાર/ હદપાર વિગેરે ને 

લગત  રજીસ્ટર વનભાિિામા ંઆિે છે.  

૭ તેમની વનતી ઘર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશયન અથિા 
પ્રવતવનધ્ ત્ િ માટેની કોઇ વ્ ર્યિસ્ થા હોર્ય તો તેની વિગત  

લાગ ુપર્ત ુનથી.  

૮ બોર્ય પરીષદો, સવમતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે 

અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બે થી િધ ુ સભ્ ર્યોના 
બનેલા અને આ બોર્ય પરીષદો, સવમતીઓ અને મરં્ળોની 
બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્ લી છે કે કેમ ? અને આિી 
બેઠકોની કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્ િ છે 

કે કેમ ? તે અંગેનુ ંપત્રક  

પોલીસ કવમશનરશ્રીની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે.  

૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા  પોલીસ કવમશનરશ્રીની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 

૧૦ તેમના િવનર્યમોમા ંકરેલી જોગિાઇ મજુબના િળતરની 
પધ્ િવત સહહત તેમના દરેક અવિકારી અને કમયચારીને 

મળત ુમાસીક મહનેતાણ ુ 

સરકારશ્રી િખતો િખત નકકી કરે તે મજુબ કાર્યયિાહી કરિામા ંઆિે છે.  

૧૧ તેમની દરેક એજન્ સીની તમામ ર્યોજનાઓની વિગતો, 
સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ દશાયિત ુ

ફાળિેલ બજેટ  

નીલ  

૧૨ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહહત આિા કાર્યોક્રમોના 
અમલની પધ્ િવત  

નીલ  

૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકારપત્ર મેળિનાર 

અંગેની વિગતો  
નીલ 

૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્ િ અથિા તેમની પાસે રહતેા 
વિજાણ ુ માધ્ ર્યોમા રૂપાતંહરત (ઇલેકરોવનકસ ફોમય ) 

માહહતીની વિગતો  

અતે્રના પો.સ્ટે.મા ં કોમ્પ્યટુર છે. જેમા ગજુરાત સરકારના અવત 

મહત્િકાકં્ષી પ્રોજેકટ અન્િરે્ય  ઇ-ગજુકોપ  હઠેળ ઓનલાઇન એન્રી 
કરિામા આિે છે. તેમજ પત્ર વ્ર્યિહારની કામગીરી કોમ્પ્યટુર રાઇઝ 

કરિામા ંઆિે છે. અને રેકર્ય તરીકે માહહતી ઉપલબ્િ રાખિામા ંઆિે છે.  

અને ઇ-મેલ એડ્રેસ  આિારે પત્ર વ્ર્યિહાર પર્ થાર્ય છે.  

૧૫ તેમની સસં્ થામા ંજાહરે ઉપર્યોગમા ંરાખેલી પસુ્ તકાર્યલ 

અથિા િાચંર્ખરં્ની સિલતો માટેના સમર્ય સહહત 

નાગરીકોને માહહતી મેળિિા માટેની પ્રા્ ર્ય સઘિર્ોની 
વિગતો  

નીલ  
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૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને 

અન્ ર્ય વિગતો  
માહહતી અવિકારી પો.ઈન્સ.શ્રી ર્ી.સી.બી. પો.સ્ટે.  

૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી  વનર્યમ મજુબ  

 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબિંી માહિતી:- 
 -: પી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશનોની કાયગપધ્િધત સબિંી માહિતી:- 

અ.ન ં મદુ્દા 

નબંર 

મદુ્દો   માહીતી 

૧ ૧ સસં્થા વપ્રિેન્શન ઓફ ક્રાઇમ બ્ાન્ચ (પી.સી.બી.)સરુત શહરે 

(ગનુા વનિારર્ શાખા)  

૨ ૧ કાર્યો ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુમા ં દશાયવ્ર્યા મજુબ તેમજ ઉચ્ચ 

અવિકારીઓ દ્વારા કરિામા ંઆિતા આદેશો મજુબ  

૩ ૧ ફરજો શહરેમા ંબનતા ગનુ્હાઓને અટકિિા માટે  

૪ ૨ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તાઓઅને 

ફરજો 
ઉપર મજુબ તેમજ કાર્યદા મજુબ મળતી સત્તા અને ફરજો  

૫ ૩ દેખરેખ અનેજિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય અટકાર્યતી પગલાઓ લેિા અંગેની કામગીરી, જાર્ીતા 
ગનુ્હગેારોની હહસ્રી રાખિી, જાર્ીતા ગનુ્હગેારો તથા િારંિાર 

ગનુ્હાઓ કરિાની ટેિિાળા ઇસમો વિરૂધ્િ પાસા, હદપારી તથા 
બીજા અન્ર્ય પ્રકારના અટકાર્યતી પગલાઓ લેિા તથા તાબાના 
પો.સ્ટે. અને અન્ર્ય બ્ાન્ચો દ્વારા પગલાઓ લેિર્ાિિા તેમજ 

ઉચ્ચ અવિકારીઓ દ્વારા કરિામા ં આિતા આદેશો મજુબની 
કામગીરી  

૬ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલ િોરર્ો  કોઇ િોરર્ નક્કી નથી. વનર્યમાનસુાર જે તે ગનુ્હગેારો વિરૂધ્િ 

કાર્યયિાહી કરિાની રહ ેછે. તેમજ સોંપિામા ંઆિતી અન્ર્ય ફરજો  

૭ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના 
કમયચારીઓ દ્રારા જાળિેલા વનર્યમો/ વિવનર્યમો/ 
સચુનાઓ/ વનર્યમ સગં્રહ અને રેકર્ય 

ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ તેમજ જુદાજુદા કાર્યદા મજુબ અને 

ખાતાના સ્ટેન્ર્ીંગ ઓર્યર મજુબની કાર્યયિાહી કરિાની રહ ેછે. જેમા ં
(૧) િી જી.પી. એક્ટની કલમ-૫૬,૫૭ તળેના અટકાર્યતી પગલા 
(૨) પાસા તળેના અટકાર્યતી પગલા (૩) ઇમોરલ રાફીક-

વપ્રિેન્શન એકટ-૧૯૫૬ ની કલમ-૨૦ હઠેળ અટકાર્યતી 
પગલાઓ લેિાની કામગીરી,  

૮ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યત્રર્ હઠેળ રહલે દસ્તાિેજોમા 
પ્રકારોન ુપત્રક  

અરજીઓની વિગતો દશાયિત ુરજીસ્ટર, આિક- જાિક રજીસ્ટર, 

હાજરી રજીસ્ટર, રજા પગાર રજીસ્ટર, િહીિટી તમુારોની ફાઈલ. 

પાસાના અટકાર્યતીઓનુ ંકક્કાિારી રજીસ્ટર, હદપારી દરખાસ્ત 

નોંિર્ી / હુકમ રજીસ્ટર, પાસા હુકમ રજીસ્ટર, પાસા દરખાસ્ત 
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રજીસ્ટર, રીર્ર બ્ાન્ચાને મોકલિાની વિકલી/ મથંલી માહીતી, 
સી.આઇ.ર્ી.ક્રાઇમને મોકલિાની માહીતીના પત્રક, મજુંર/હાજર 

મહકેમન ુપત્ર, ઇનામ ફાઇલ, કોમ્પ્યટુર પત્ર વ્ર્યિહાર,  વિગેરે. 

૯ ૭ તેમની વનવત િર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરમશયન અથિા 
પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઈ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત  

નીલ 

 

 

૧૦ ૮ બોર્ય પરીષદો, સવમવતઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથિા 
તેની સલાહના ઉદે્દશથી બે થી િધ ુસભ્ર્યોના બનેલા અને 

આ બોર્ય પરીષદો, સવમવત ઓ અને મરં્ળો ની બેઠકો જાહરે 

જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અને આિી બેઠકોની 
કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્િ છે કે કેમ? તે 

અંગેનો પત્રક  

નીલ 

 

 

 

 

૧૧ ૯ તેમનાઅવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા    ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબ તેમજ અતે્રની શાખામા ં
આિતા તમુારોથી િાકેફ થઇ વનકાલ કરિો તથા અનકુ્રમ ન.ં-૭ 

મા ંદશાયવ્ર્યા મજુબની કામગીરી   

૧૨ ૧૦ તેમના વિવનર્યમો મા કરેલી જોગિાઈ મજુબના 
િળતરની પધ્િવત સહીત તેમના દરેક અવિકારી અને 

કમયચારીને મળત ુમાસીક મહનેતાણ ુ

સરકારી િારા િોરર્ મજુબ  

 

 

૧૩ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની વિગતો, 
સચીત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ દશાયિત ુ

ફાળિેલ બજેટ  

નીલ 

 

૧૪ ૧૨ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમો ના લાભાથી 
ઓની વિગત સહીત આિા કાર્યયક્રમોના અમલની પધ્િતી  

નીલ 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકાર પત્ર મેળિનાર 

અંગેની વિગતો  
નીલ 

 

૧૬ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેા વિજાણ ુ

માધ્ર્યમોમા રૂપાતંરીત (ઈલેક્રોવનક્સ ફોમય) માહીતીની 
વિગતો  

શાખામા ં કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. તેમજ પત્ર વ્ર્યિહારની 
કામગીરી કોમ્પ્યટુર દ્રારા પર્ કરિામા ંઆિે છે.  

૧૭ ૧૫ તેમનીસસં્થામા ં જાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી પસુ્તકાલર્ય 

અથિા િાચંનખરં્ની સિલતો માટેના સમર્ય સહીત 

નાગરીકોને માહીતી મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ો ની 
વિગતો 

નીલ 

 

 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહીતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને 

અન્ર્ય વિગતો   
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે  

૧૯ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહીતી નીલ 
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માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત 

સ્પેશીયલ ઓપરેશન ગપૃની ડીસ્કલોઝરની માહિતી પ્રોએક્ટીવ  

અ.ન ં મદુ્દા 

નબંર 

મદુ્દો માહીતી 

૧ ૧ સસં્થા સ્પેશીર્યલ ઓપરેશન ગ્ર પ (એસ.ઓ.જી.)સરુત શહરે  

૨ ૧ કાર્યો એસ.ઓ.જી.ને.લગતી કામગીરી  

૩ ૧ ફરજો આતકંિાદી સસં્થાઓ સબિં િરાિતા અથિા તેમની સાથે સહાનભુતુી 
િરાિતા માર્સો ઉપર નજર રાખિી તેમજ કટ્ટરિાદી સસં્થાઓની 
પ્રવ્ર  વત ઉપર નજર રાખિી. સાર્યબ કાફેમા ંઇન્ટર નેટથી સદેંશાની 
આપ-લે માટે આિતા માર્સોની વિગત નોંિિા માટે રજીસ્ટર રાખિા 
તજિીજ કરિી ગેસ્ટ હાઉસ તથા લોજમા ં રાખિામા ંઆિતા ગેસ્ટ 

રજીસ્ટર તપાસિા શકંાસ્પદ ટેલીફોન નબંરો ઓળખી તેના ઉપર 

નજર રાખિી પાકીસ્તાન બાગ્લાદેશ વિગેરે દેશોમા ં ફેકસ ટેલીફોન 

કરતા એસ.ટી.ર્ી, પી.સી.ઓ.ઉપર નજર રાખિી સારા સોસય ઉભા 
કરિા અને કોઇપર્ પ્રકારની આતિંાદી પ્રવ્ર  તીને વનષ્ટ્ફળ બનાિિાના 
પ્રર્યત્નો કરિા સ્ફોટક પદાથય િેચનારા ઉપર નજર રાખિી. અને 

તેમના લાર્યસસંની ઘનીષ્ટ્ટ તપાસ કરિી. તથા શકદાર રાિેલ્સ 

એજન્ટ ઉપર નજર રાખિી અને આંગર્ીર્યા પેઢીઓની પ્રવ્ર  તી ઉપર 

િોચ રાખિી હિાલા દ્રારા પૈસાની લેિર્-દેિર્ અથિા આતકંિાદી ઓ 

સાથે સબિં િરાિતા હોર્યતો જરૂરી પગલા લેિા. 

૪ ૨ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની 
સત્તાઓઅને ફરજો 

ઉપરી અવિકારીશ્રી તરફથી સોિામા ંઆિે તે ગનુાઓ/અરજી/ઇનપટુ 

વિગેરેની તપાસો કરિાની તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓને 

પકર્િા, ઇન્રોગેશન કરિા ઇન્કિાર્યરી તપાસ કરિી નાઇટ રાઉન્ર્ 

પરેર્, તેમજ જે કોઈ અન્ર્ય ફરજ સોંપિામા ંઆિે તે વિગેરે. 

૫ ૩ દેખરેખ અનેજિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય પોલીસ કવમશ્ર્નરેટ વિસ્તારમા ંદેશ વિરૂધ્િ કામ કરતા માર્સોની ફોટો 
વિગેરે વિગતોની રે્ટા બેંક તૈર્યાર કરિી જમીન વમલ્કતની લે-િેચ 

કરતા એજન્ટો સાથે સબિંો રાખી બે નબંરની નાર્ાકંીર્ય પ્રવ્ર  તીઓ 

કરતા ઇસમો તેમજ ભાગફોર્ીર્યા પ્રવવૃત કરનારા ઇસમો ઉપર િોચ 

રાખિી. નાકોટીકસને લગતી પ્રવવૃત કરનારાઓની માહહતી મેળિિી 
આતકંિાદી િાપરતા કોર્ અંગેની જાર્કારી રાખિી વિવિિ ભાષાના 
જાર્કારોની માહહતી ઉપલબ્િ રાખિી.   

૬ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલ 

િોરર્ો  
એસ.ઓ.જી.ને લગતી માહહતીન ુ રેકર્ય સવુ્ર્યિસ્થીત કરી જાળિર્ી 
કરિી તેમજ પોલીસ સ્ટેશન ઇન્ચાર્જ શ્રીઓ પાસેથી એસ.ઓ.જી.ને 
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લગતી જરૂરી માહહતી મેળિી તે સાચિી તપાસ કરિી તેમજ 

એ.ટી.એસ. તથા પો.કવમ સા શ્રીની સચુના મજુબના કાર્યો કરિા  

૭ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના 
કમયચારીઓ દ્રારા જાળિેલા વનર્યમો/ વિવનર્યમો/ 
સચુનાઓ/ વનર્યમ સગં્રહ અને રેકર્ય 

ઉપરી અવિકારી શ્રીઓ તરફથી મળતા માગયદશયન અને સચુના 
મજુબની કામગીરી કરિાની રહશેે. 

 

૮ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યત્રર્ હઠેળ રહલે 

દસ્તાિેજોમા પ્રકારોન ુપત્રક  

હવથર્યારો બનાિનાર તથા િેચનારની વિગત પત્રક વિદેશી ટીકીટોનુ ં
બકુીંગ કરનાર રાિેલ્સ એજન્ટોની માહહતી રજીસ્ટર દેશદ્રોહી પ્રવ્ર  તી 
કરતા શકમદંોની િીગતો દશાયિત ુપત્રક,હોટલ તથા િાબાની માહહતી 
દશાયિત ુ રજીસ્ટર,આંગર્ીર્યા િારકોનુ ં રજીસ્ટર, જીલેટીન તથા 
વિસ્ફોટક પદાથય િેચિા િાળા ઓની માહહતીનુ ંરજીસ્ટર, એસ.ટી.ર્ી., 
પી.સી.ઓ., ફેકસ, ઓફીસ િારોન ુરજીસ્ટર, તપાસો તથા અરજીઓની 
વિગતો દશાયિત ુ રજીસ્ટર, આિક- જાિક રજીસ્ટર, હાજરી 
રજીસ્ટર,િદી રજીસ્ટર, તેમજ ફાઈલો મા ં પરેર્ ફાઈલ, હક્ક રજા 

ફાઈલ,રજા પત્રક, િહીિટી તમુારોની ફાઈલ. વિગેરે. 

૯ ૭ તેમની વનવત િર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરમશયન અથિા 
પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઈ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની 
વિગત  

નીલ 

 

 

૧૦ ૮ બોર્ય પરીષદો, સવમવતઓ અને તેમના ભાગ તરીકે 

અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બે થી િધ ુસભ્ર્યોના 
બનેલા અને આ બોર્ય પરીષદો, સવમવત ઓ અને 

મરં્ળો ની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? 

અને આિી બેઠકોની કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે જનતા 
માટે ઉપલબ્િ છે કે કેમ? તે અંગેનો પત્રક 

નીલ 

 

 

  

 

 

૧૧ ૯ તેમનાઅવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા    નીલ 

૧૨ ૧૦ તેમના વિવનર્યમો મા કરેલી જોગિાઈ મજુબના 
િળતરની પધ્િવત સહીત તેમના દરેક અવિકારી 
અને કમયચારીને મળત ુમાસીક મહનેતાણ ુ

નીલ 

 

 

૧૩ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની 
વિગતો, સચીત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના 
અહિેાલ દશાયિત ુફાળિેલ બજેટ  

નીલ 

 

 

૧૪ ૧૨ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમો ના 
લાભાથી ઓની વિગત સહીત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પધ્િતી  

નીલ 

 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકાર પત્ર 

મેળિનાર અંગેની વિગતો  
નીલ 
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૧૬ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેા 
વિજાણ ુમાધ્ર્યમોમા રૂપાતંરીત (ઈલેક્રોવનક્સ ફોમય) 
માહીતીની વિગતો  

શાખામા ં કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. તેમજ પત્ર વ્ર્યિહારની કામગીરી 
કોમ્પ્યટુર દ્રારા પર્ કરિામા ંઆિે છે.  

૧૭ ૧૫ તેમનીસસં્થામા ં જાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી 
પસુ્તકાલર્ય અથિા િાચંનખરં્ની સિલતો માટેના 
સમર્ય સહીત નાગરીકોને માહીતી મેળિિા માટેની 
પ્રા્ર્ય સગિર્ો ની વિગતો 

નીલ 

 

 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહીતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને 

અન્ર્ય વિગતો   
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે  

૧૯ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહીતી નીલ 

 

રાઇટ ટુ ઇન્ફોમેશન એક્ટ – ૨૦૦૫ સબિંી માહિતી:- 
 -: પોલીસ કંટ્રોલરૂમની કાયગપધ્િધત સબિંી માહિતી:- 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહહતી 
સસં્થા પોલીસ કરોલરૂમ સરુત શહરે 

૧ ૧ 

 

કાર્યો 
  

નાગરીકોની પોલીસને લગતી જરૂહરર્યાત માટે ર્ાર્યલ-૧૦૦ ની સેિા 
પરુી પાર્િી તેમજ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી તરફથી આપિામા ંઆિતી 
જરૂરી સચુનાઓ તથા પત્રો પહોચાર્િાની કામગીરી કરિામા ંઆિે 

છે.  

ફરજો ર્ાર્યલ-૧૦૦ પર આપિામા ંઆિતી માહહતીન ુિગીકરર્ કરી ર્યોગ્ર્ય 

પો.સ્ટે./બ્ાન્ચ તરફ મોકલી આપિી. 
૨ ૨ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તાઓ 

અને ફરજો 
મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી તેમજ પોલીસ કંરોલરૂમ સબવંિત 

અવિકારીશ્રીઓ - પોલીસ કંરોલરૂમને લગતી કામગીરી કરિાન,ુ 

તેમજ શહરે વિસ્તારની કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થા સબિંીત 

૩ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય તરુત જ વનર્યર્ય લઇ પ્રક્રીર્યા કરિાની 

૪ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલા 
િોરર્ો 

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૫ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના તાબા 
હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનર્યમો, વિવનમર્યો, સચુનાઓ, વનર્યમસગં્રહો અને 

રેકર્ય  
 

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ) 

૬ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલેા 
દસ્તાિેજો ના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

VHF રજીસ્ટર, લોકેશન બકુ, મિુમેન્ટ રજીસ્ટર, ફેક્સ આિક જાિક , 

મેસેજ સ્લીપ રજીસ્ટર, નોકરીબકુ વિગેરે 

૭ ૭ તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામમશયન અથિા 
ર્ાર્યલ-૧૦૦ દ્વારા અને જાહરે સચંારના માધ્ર્યમો દ્વારા 
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પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની 
વિગત 

૮ ૮ બોર્ય, પરીષદો , સવમતીઓ  અને  તેમના ભાગ તરીકે 

અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી, બેથી િધ ુસભ્ર્યોના 
બનેલા અને આ બોર્ય પરીષદો, સવમતીઓ અને 

મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ 

અને આિી બેઠકોની કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે જનતા 
માટે ઉપલબ્િ છે કે કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 

૯ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે. 

૧૦ ૧૦ તેમના વિવનમર્યોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્િવત સહીત તેમના દરેક અવિકારી 
અને કમયચારીને મળત ુમાસીક મહનેતાણુ ં

સરકાર શ્રી િખતો િખત નક્કી કરે તે મજુબ. 

૧૧ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ી ઓના 
અહિેાલ દશાયિત ુફાળિેલ બજેટ. 

--નીલ-- 

૧૨ ૧૨ ફાળિેલી સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સહીત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પધ્િવત. 

--નીલ-- 

૧૩ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકાર પત્ર 

મેળિનાર અંગેની વિગતો 
--નીલ-- 

૧૪ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેી 
વિજાણ ુમાધ્ર્યમોમા ંરૂપાતંરીત (ઇલેક્રોનીક્સ ફોમય) 
માહહતીની વિગતો. 

શાખામા ં કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. અને પત્ર વ્ર્યિહારની કામગીરી 
કોમ્પ્યટુર દ્વારા પર્ આિતી હોર્ય રેકર્ય તરીકે માહહતી ઉપલબ્િ છે. 

દરેક પોલીસ સ્ટેશન તેમજ બ્ાન્ચોના ઇ-મેઇલ એડ્રેસ છે અને તે 

આિારે પત્ર વ્ર્યિહાર પર્ થાર્ય છે. 

૧૫ ૧૫ તેમની સસં્થામા ં જાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી 
પસુ્તકાલર્ય અથિા િાચંનખરં્ની સિલતો માટેના 
સમર્ય સહીત નાગરીકોને માહહતી મેળિિા માટેની 
પ્રા્ર્ય સગિર્ોની વિગતો 

--નીલ-- 

૧૬ ૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારી ઓના નામ, હોદ્દાઓ અને 

અન્ર્ય વિગતો. 
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે 

૧૭ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી. વનર્યમ મજુબ 

 

માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત 

પોલીસ કધમશનરની કચેરી (વિીવટી સ્ટાફ)ની કામર્ીરીની ટંુકી ધવર્ત 

૧ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો નાર્યબ િહીિટી અવિકારી 
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૨ ૦૧ કાર્યો િહીિટીસ્ટાફનુ ંસપુરવિઝનમા ંપોલીસ કમયચારી તથા અવિકારીઓના મહકેમ 

સબવંિત (બઢતી /બદલી/ વનમણ  કં/વનવવૃત) કામગીરી, પોલીસ દળની પનુ: 

રચના, નિા પો.સ્ટે /ચોકી /કચેરી માટે જમીન મેળિિાની, પોલીસ માર્સો 
અને સીિીલીર્યન સ્ટાફની રહમેરાહ ે નોકરીની દરખાસ્ત/ઉચ્ચક નાર્ાકીર્ય 

સહાર્ય મજં ર કરિાની વિગેરે જેિી કામગીરી, નાર્ાકીર્ય કામગીરી જેમા ંબજેટ, 

પેન્શન, જમા ઉિાર િાઉચર, ઉચ્ચત પગાર િોરર્નાબીલો, ગેઝેટેર્ પગાર 

બીલ, પરુિર્ી બીલ, જાહરે રજા પગાર ચબલ. લેજર ખતિર્ી, કન્ટીજન્સી, 
રીફંર્, એબસ્રેક તમામ બીલો ,જી.પી.ફંર્,વિગેર કામગીરી અને પોલીસ 

અવિકારી/ કમયચારીનાઓ વિરુધ્િ ગજુરાત રાજ્ર્ય સેિા (િતયણ  કં) વનર્યમો, 
૧૯૭૧ તથા મુબંઇ પોલીસ (વશક્ષા અને અપીલ) વનર્યમો ૧૯૫૬ અંતગયત 

ખાતાકીર્ય તપાસની કાર્યયિાહી, અતે્રની કચેરી ખાતે આિતી તમામ ટપાલો 
સ્િીકારી જે તે સબંવંિત શાખા/ પો.સ્ટે તરફ મોકિાની અને િહહિટને લગતી 
તમામ કામગીરીનો સમાિેશ થાર્ય છે.  

૩ ૦૧ ફરજો સરકારશ્રી તરફથી ફાળિિામા ંઆિતા અનદુાન અન્િરે્ય ઉપાર્ અને િહેંચર્ી 
અવિકારી તરીકે ફરજો બજાિિાની હોર્ય છે. આ ઉપરાતં કચેરીના તમામ 

સીિીલીર્યન સ્ટાફની કામગીરી ઉપર જનરલ સપુરવિઝન રાખિાનુ ંહોર્ય છે. 
સરકારશ્રી તથા ઉપરી અવિકારશ્રીઓ તરફથી મળેલ સચુનાઓ મજુબ 

કામગીરીનો અમલ કરિો 
૪ ૦૨ તેમના અવિકારીશ્રી અને કમયચારીઓની 

સત્તાઓ અને ફરજો 
ઉપાર્ અને િહેંચર્ી અવિકારીની તમામ સત્તાઓ અને સીિીલીર્યન 

કમયચારીઓની પરચ  રર્ રજા મજં ર કરિાની સત્તા દફતર તપાસર્ીની સત્તા 
જુનીર્યર કારકુનના િાવષિક  ખાનગી અહિેાલ લખિા 

૫ ૦૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓચેનલોસહીત 

વનર્યર્ય 

તમામ પ્રકારના નાર્ાકીર્ય બીલો બનાિર્ાિી મજં ર કરાિિાની કાર્યયિાહી 
કરાિિી. કચેરીની કાર્યયપધ્િવત મજુબ તાબાના કમયચારીઓ તરફથી મકુિામા ં
આિતી ફાઇલો રી-માકયસ સાથે ઉપરી અવિકારીશ્રીઓ તરફ મોકલિામા ંઆિે 

છે, વનર્યર્ય થઇ આવ્રે્યથી પત્ર તૈર્યાર કરાિી રિાના કરિામા ંઆિે છે.  

૬ ૦૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત 

કરેલ િોરર્ો 
ઉઘર્તી કચેરીએ વતજોરી તથા બેંક સબવંિ કામગીરી અગ્રતાના િોરરે્ 

કરાિામા ંઆિે છે. િહીિટી કામગીરીને પર્ મહત્િ આપિામા ંઆિે છે. હદિસ 

દરમ્પર્યાન આિતી ફાઇલોનો વનકાલ કરિામા ંઆિે છે. 

૭ ૦૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા 
તેમના તાબા હઠેળ અથિા તેમના 
કમયચારીઓ દ્વારા જાળિેલાવનર્યમો/ 
વિવનર્યમો/સચુનાઓ/ વનર્યમ સગં્રહ અને 

રેકર્ય 

વશક્ષાત્મક કાર્યયિાહી કરિા અંગેના ઠરાિો /પહરપત્રો /સચુનાઓ કચેરીએ ખાતે 

રેકર્ય પર રાખિામા ં આિે છે. અતે્રની કચેરી ખાતે આિેલ આર.ટી.આઇનુ ં
રજજસ્ટર રાખિામા ંઆિે છે. ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ ભાગ-૧-૨-૩ તથા 
જી.સી.એસ.આર.- ૨૦૦૨ ભાગ-૮ તેમજ વતજોરી અવિવનર્યમ, કચેરીકાર્યયધ્િતી,  
ગજુરાત રાજ્ર્ય નાર્ાકીર્ય વનર્યમો, બી.પી.એક્ટ- ૧૯૫૧ તથા સરકારશ્રીના જુદા 
જુદા ધવભાર્ો તરફથી ઇસ્ય ુથતા ઠરાિો, પરીપત્રો તથા કામગીરી સબવંિ 
રેકર્યની જાળિર્ી. 

૮ ૦૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ 

રહલેદસ્તાિેજોનાપ્રકારોનુ ંપત્રક  

વિવશષ્ટ્ટ પ્રકારના દસ્તાિેજો રહતેા નથી, પરંત ુકચેરીમા ંરહતેા િહીિટી કામના 
રજીસ્ટરો જેિા કે, પોલીસ મેન્યઅુલ મજુબ હહસાબી શાખાને લગતા, 
શીટશાખાને લગતા, પત્ર વ્ર્યિહાર શાખાને લગતા,રજીસ્રી શાખાને લગતા 
રજીસ્રરો રાખિામા ંઆિે છે.  
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૯ ૦૭ તેમની વનતીઘર્િાઅંગેના અથિા તેમના 
િહીિટ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના 
પરામશયન અથિા પ્રવતવનવિત્િ માટેની 
કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત 

લાગપુર્ત ુનથી  

૧૦ ૦૮ બોર્ય પહરષદો,સવમતીઓ અને તેમના 
ભાગ તરીકે અથિા તેની સલાહના 
ઉદે્દશથી બે થી િધ ુસભ્ર્યોના બનેલા અને 

આ બોર્ય પહરષદો,સવમતીઓ અને 

મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી 
છે કે કેમ? અને આિી બેઠકોની કાર્યયિાહી 
નોંિ જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્િ છે કે 

કેમ? તે અંગેનુ ંપત્રક    

લાગ ુપર્ત ુનથી 

૧૧ ૦૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની 
વનદેશીકા 

કચેરી કાર્યયપધ્િવત તથા ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ ભાગ૧-૨-૩ મજુબ 
તમુારોથી િાકેફ થઇ કાર્યયિાહી કરી વનકાલ કરિામા ંઆિે છે. 

૧૨ ૧૦ તેમના વિવનર્યમોમા ં કરેલ જોગિાઇ 

મજુબના િળતરની પદ્ધવત સહહત તેમના 
દરેક અવિકારી અને 

કમયચારીનેમળતમુાસીક મહનેતાણુ ં  

સરકારશ્રીના પ્રિતયમાન િારાિોરર્ મજુબ પગાર ચબલ બનાિિામા ંઆિે છે. 

અને પગાર બીલ મજુબ મહતેાણુ ંચકુિિામા ંઆિે છે.  

૧૩ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ 

ર્યોજનાઓની વિગતો,સચચત ખચય અને 

કરેલી ચ  કિર્ીઓના અહિેાલ દશાયિત ુ ં
ફાળિેલ બજેટ  

અંદાજજત માસીક રૂ.૨૩ કરોર્ ૮૩ લાખ ખચય છે. જેમા ંપગાર ભથ્થા અને અન્ર્ય 

ખચય નો પર્ સમાિેલ થાર્ય છે. કોઇ વનર્યત ર્યોજનાની કામગીરી અતે્રથી 
કરિાની રહતેી નથી.  

૧૪ ૧૨ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી 
કાર્યયક્રમોનાલાભાથીઓની વિગત સહહત 

આિા કાર્યોક્રમોનાઅમલની પદ્ધવત  

લાગ ુપર્ત ુનથી 

૧૫ ૧૩ છૂટછાટ પરિાનગીઓ અથિા 
અવિકારીપત્ર મેળિનાર અંગેની વિગતો 

લાગ ુપર્ત ુનથી 

૧૬ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની 
પાસે રહતેા વિજાણ ુ માધ્ર્યમોમા ં
રૂપાતંહરત (ઇલેક્રોવનકસફોમય)  
માહહતીની વિગતો 

શાખામા ંકોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. અને પત્ર વ્ર્યિહારની મોટાભાગની કામગીરી 
કોમ્પ્યટુર દ્વારા કરિામા ંઆિતી હોર્ય રેકર્ય તરીકે માહહતી ઉપલબ્િ છે.  

 

૧૭ ૧૫ તેમની સસં્થામા ં જાહરે ઉપર્યોગમા ં
રાખેલી પસુ્તકાલર્ય અથિા 
િાચંર્ખરં્નીસિલતો માટેના સમર્ય 

સહહત નાગહરકોને માહહતી મેળિિા 
માટેની પ્રા્ર્ય સઘિર્ોની વિગતો  

લાગ ુપર્ત ુનથી 

૧૮ ૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ 

,હોદ્દાઓએ અને અન્ર્ય વિગતો  
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે 

૧૯ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી લાગ ુપર્ત ુનથી 
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માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત 

રીડર/અરજી શાખા - કચેરીની પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કલોઝરની માહિતી 

ક્રમ 
મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ રીર્ર શાખા,સરુત શહરે 

૨ ૧ કાર્યો 

તમામ કાર્યદો અને વ્ર્યિસ્થાને લગતા પહરપત્રો તમામ 

પ્રકારના ગનુાઓની માહહતી તથા નાગહરકો તરફથી મળતી 
અરજીઓ સરકારશ્રી / પો.મ શ્રી તરફથી મળતી અરજીઓ 

/જમીન/ વમલ્કતને લગતી અરજીઓ /હાઇકોટય  /સપુ્રીમ કોટય  
મેટરો ની બાબતો તથા આર.ટી.આઇની કામગીરી  તથા 
પો.કવમશ્રીના આદેશ મજુબની કામગીરી  

૩ ૧ ફરજો ઉપર મજુબ  

૪ ૨ 
તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તાઓ અને 

ફરજો 
પો.ઇ રીર્ર ,સીનીર્યર કલાકય  તથા પો.સ્ટેશનથી બોલાિેલ 

પો.માર્સો રે્્યટેુશન ઉપર  

૫ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય 
પોલીસ કવમશ્નરશ્રીના હુકમ મજુબ તાબાના અવિકારીઓની 
કામગીરીની દેખરેખ રાખિાની હોર્ય છે.  

૬ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલા િોરર્ો ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૭ ૫ 

તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના તાબા હઠેળ 

અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્વારા જાળિેલા વનર્યમો, 
વિવનમર્યો,સચુનાઓ,વનર્યમસગં્રહો અને રેકર્ય 

ગજુરાત પોલીસ મેન્યલુ મજુબ 

૮ ૬ 
તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલેા દસ્તાિેજોના 
પ્રકારોનુ ંપત્રક 

આ સાથે સામેલ પત્રક –‘એ’મજુબ  

૯ ૭ 

તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશયન અથિા 
પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત 

--- નીલ --- 

૧૦ ૮ 

બોર્ય પરીષદો સવમતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથિા 
તેની સલાહના ઉદે્દશથી બેથી િધ ુસભ્ર્યોના બનેલા અને 

આ બોર્ય પરીષદો સવમતીઓ અને મરં્ળોની બેઠકો જાહરે 

જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ અને આિી બેઠકોની 
કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્િ છે કે કેમ તે 

અંગેનુ ંપત્રક 

--- નીલ --- 

૧૧ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા આ સાથે સામેલ પત્રક –‘બી’મજુબ 

૧૨ ૧૦ 

તેમના વિવનમર્યોમા ંકરેલી જોગિાઇ મજુબના િળતરની 
પધ્િવત સહીત તેમના દરેક અવિકારી અને કમયચારીને 

મળતુ ંમાસીક મહનેતાણુ ં
સરકારશ્રી નક્કી કરે તે મજુબ 
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૧૩ ૧૧ 

તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની વિગતો 
સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ દશાયિત ુ ં
ફાળિેલ બજેટ 

લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૪ ૧૨ 

ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહીત આિા કાર્યયક્રમોના અમલની 
પધ્િવત 

લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૫ ૧૩ 
છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકાર પત્ર મેળિનાર 

અંગેની વિગતો 
લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૬ ૧૪ 

તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેી વિજાણ ુ

માધ્ર્યમોમા ં રૂપાતંરીત ઇલેક્રોનીક્સ ફોમય માહહતીની 
વિગતો 

કચેરીમા ં કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. પત્ર વ્ર્યિહારને લગત 

કામગીરી કોમ્પ્યટુરમા ંટાઇપ કરિામા ંઆિે છે. જેની વિગતો 
કોમ્પ્યટુરમા ંરહ ેછે. 

૧૭ ૧૫ 

તેમની સસં્થામા ંજાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી પસુ્તકાલર્ય 

અથિા િાચંનખરં્ની સિલતો માટેના સમર્ય સહીત 

નાગરીકોને માહહતી મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની 
વિગતો 

લાગ ુપર્તુ ંનથી. 

૧૮ ૧૬ 
સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ર્ય 

વિગત 
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે 

૧૯ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી --- વનલ --- 

  

                                 રીર્રશાખા, સરુત શહરેમા વનભાિતા રજીસ્ટરો/ દસ્તાિેજોનુ ંપત્રક –‘એ’ 

ક્રમ નબંર દસ્તાિેજોની વિગત 

રજીસ્ટરો 

૧ આિક રજીસ્ટર  

૨  જાિક રજીસ્ટર  

૫  RTI અરજી રજીસ્ટર 

૬ RTI અપીલ અરજી રજીસ્ટર 

૭ સ્પેશ્ર્યલ હરપોટય  રજીસ્ટર  

 

 

ફાઇલોની વિગત દશાયિત ુ પત્રક  

૧  પ્રાથવમક તપાસ/ ખાતાકીર્ય ઇન્કિાર્યરી અંગેની ફાઇલ 

 ૨ ઉપરી અવિ.શ્રી તરફથી આિેલ તમુારોની ફાઇલ  
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 ૩ કોટય-મદુત અંગેની ફાઇલ  

 ૪ ચાહરત્રર્ય [NOC] િેરીફીકેશનને  લગત ફાઇલ 

૫ પહરપત્રોની ફાઇલ 

૬ અતે્રથી આપેલ સચુના મજુબની જુદી જુદી ફાઇલો  

૭ ચચાયસ્્દ બનાિો અંગેના મેટર િાઇઝ ફાઇલ  

૮ કોટય  મેટરને લગત ફાઇલ  

૯ અન્ર્ય મેટરને લગત ફાઇલ  

 

પોલીસ કવમશ્નરશ્રી  ,સરુત શહરે રીર્ર શાખા જાહરે માહહતી અવિકારી વિગત દશાયિત ુ ંપત્રક –‘સી’ 

અ.ન.ં વિસ્તાર/કાર્યયકે્ષત્ર ASSTT. / P.I.O P.I.O એપલેટ અવિકારી 

૧  પોલીસ સ્ટેશનો પોલીસ સ્ટેશનના પી.એસ.ઓ. પોલીસ સ્ટેશનના 
ઇન્સ્પેક્ટર 

જે તે વિસ્તારના મદદનીશ 

પોલીસ અવિકારી 

૨  મદદનીશ પોલીસ 

કવમશ્નરની કચેરીઓ 

કચેરીના સીનીર્યર ક્લાકય  અથિા 
તો સીનીર્યર પોલીસ કમયચારી 

ર્ીિીઝનના મદદનીશ 

પોલીસ કવમશ્નર 

જે તે વિસ્તારના ઝોનના નાર્યબ 

પોલીસ કવમશ્નર 

૩  નાર્યબ પોલીસ કવમશ્નરની 
કચેરીઓ 

ઝોન કચેરીના રીર્ર ઝોનના નાર્યબ પોલીસ 

કવમશ્નર 

જે તે ઝોન વિસ્તારના 
અવિક/સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર 

૪ પોચલસ કવમશ્નરશ્રી ની કચેરી  સીનીર્યર ક્લાકય   પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર 

રીર્ર  

અવિક પોલીસ કવમશ્નરશ્રી 
સેક્ટર-૨  

 

માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫  
સાયબર ક્રાઇમની પ્રો એક્ટીવ ડીસ્કલોઝરની માહિતી 

ક્રમ  મદુ્દા  માહહતી  
૦૧  કાર્યો  સાર્યબર ક્રાઇમના ગનુ્હાઓ શોિિા તથા વનિારર્ અંગેના કાર્યો  
 ફરજો  સાર્યબર ક્રાઇમ સબિંી ગનુ્હો શોિી કાઢિા તથા સાર્યબર ક્રાઇમ 

સબિંી ગનુ્હાઓ બનતા અટકાિિા સારૂ લોકોને જાગતૃ કરિા 
અિરનેસ કાર્યયક્રમો કરિા. તેમજ પોલીસ કવમશ્નર સાહબેશ્રીની સચુના 
અનસુારના કાર્યો.   

૦૨  તેમના અવિકારીશ્રી અને કમયચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર- પોલીસ સ્ટેશનનુ ંિહીિટી કામ કરિાનુ,ં સાર્યબર 

ક્રાઇમ સબિંીત ગનુ્હાઓની તપાસ કરિી, બદંોબસ્ત, નાઇટ રાઉન્ર્, 

પરેર્ તેમજ ઉપરી અવિકારીશ્રી દ્વારા સોંપિામા ંઆિતી ફરજો.   
૦૩  દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત વનર્યર્ય  પોલીસ કવમશ્નરેટ વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશનોમા ં બનતા સાર્યબર 

ક્રાઇમના ગનુ્હાઓ શોિી કાઢિા સારૂ જરૂરી માગયદશયન આપવ ુતથા 
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સાર્યબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે દાખલ થતા ગનુ્હાઓની ર્યોગ્ર્ય 

તપાસ કરિી.  
૦૪  તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલ િોરર્ો  વનર્યમ મજુબ  (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ)   

૦૫  તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના તાબા હઠેળ 

અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્વારા જાળિેલા 
વનર્યમો/વિવનર્યમો/સચુનાઓ/ વનર્યમ સગં્રહ અને રેકર્ય  

વનર્યમ મજુબ  (ગજુરાત પોલીસ મેન્યઅુલ)    

૦૬  તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલે દસ્તાિેજોના 
પ્રકારોનુ ંપત્રક  

સ્ટેશન ર્ાર્યરી, ખાટીર્યાન, એફ.આઇ.આર., અટક રજીસ્ટર, જાર્િા 
જોગ, લોક અપ રજીસ્ટર, મદુ્દામાલ રજીસ્ટર, અરજી રજીસ્ટર વિગેરે.  

૦૭  તેમની વનતી ઘર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ અંગેના 
જાહરે જનતા સાથેના પરામશયન અથિા પ્રવતવનવિત્િ 

માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત  

અિાર નિાર સ્કુલ, કોલેજો, ઔિોગીક એકમો, જાહરે સ્થળો, 
સોસાર્યટી, એપાટય મેન્ટ વિગેરે જગ્ર્યાએ સાર્યબર અિરનેસના કાર્યયક્રમો 
કરિા.  

૦૮  બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને તેમના ભાગ તરીકે અથિા 
તેની સલાહના ઉદે્દશથી બે થી િધ ુસભ્ર્યોના બનેલા અને આ 

બોર્ય પહરષદો, સવમતીઓ અને મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા 
માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અને આિી બેઠકોની કાર્યયિાહી નોંિ 

જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્િ છે કે કેમ? તે અંગેનુ ંપત્રક  

નીલ  

૦૯  તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા  પોલીસ કવમશ્નરશ્રીની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે.  

૧૦  તેમના વિવનર્યમોમા ંકરેલી જોગિાઇ મજુબના િળતરની 
પધ્િવત સહહત તેમના દરેક અવિકારી અને કમયચારીને 

મળત ુમાસીક મહનેતાણુ ં 

સરકારશ્રીના િખતો િખત નક્કી કરે તે મજુબ.  

૧૧  તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની વિગતો, 
સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ દશાયિત ુ ં
ફાળિેલ બજેટ  

નીલ  

૧૨  ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના લાભાથીઓની 
વિગત સહહત આિા કાર્યયક્રમોના અમલની પધ્િવત  

નીલ  

૧૩  છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકારપત્ર મેળિનાર 

અંગેની વિગતો  
નીલ  

૧૪  તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેા વિજાણ ુ

માધ્ર્યમોમા ં રૂપાતંરીત (ઇલેક્રોવનક્સ ફોમય) માહહતીની 
વિગતો.  

શાખામા ં કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. અને પત્ર વ્ર્યિહારની કામગીરી 
કોમ્પ્યટુર દ્વારા પર્ કરિામા ં આિતી હોર્ય રેકર્ય તરીકે માહહતી 
ઉપલબ્િ છે. દરેક પોલીસ સ્ટેશનના ઇ-મેઇલ  એડ્રેસ છે અને તે 

આિારે પત્ર વ્ર્યિહાર પર્ થાર્ય છે.  

૧૫  તેમની સસં્થામા ં જાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી પસુ્તકાલર્ય 

અથિા િાચંર્ ખરં્ની સિલતો માટેના સમર્ય સહહત 

નાગહરકોને માહહતી મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની 
વિગતો.  

નીલ  

૧૬  સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ર્ય 

વિગતો  
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે 

૧૭  વનર્યમ કાર્યાય અંગેની આિી માહહતી  વનર્યમ મજુબ.  
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માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત 

પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કલોઝરની માહિતી આધથિક ગનુા ધનવારણ શાખા. 

અ.ન ં મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માિીતી 

૧ ૧ સસં્થા આવથિક ગનુા વનિારર્ શાખા, સરુત શહરે (ક્રાઈમ બ્ાચં)  

કાર્યો  ઈકોનોવમક ગનુાઓ અંગેની તપાસો 
ફરજો આવથિક ગનુા અંગેની અરજીઓ તેમજ ગનુાઓની તપાસ તેમજ 

પોલીસ કવમશ્નર સાહબેશ્રી ની સચુના અનસુાર ના કાર્યો. 
૨ ૨ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તાઓ અને 

ફરજો 
ઉપરી અવિકારી નાઓની સચુનાથી આપિામા ં આિે તે અરજી/ 

ગનુાઓની તપાસ જેમા ંઆવથિક ગનુાઓની તપાસ કરિી તેમજ જે 

કોઈ અન્ર્ય ફરજ સોંપિામા ંઆિે તે  

૩ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત  વનર્યર્ય સરુત શહરેના વ્ર્યાજખોરી ની ગેર કાર્યદેસર પ્રવવૃત તથા મલ્ટીલેિલ 

માકેટીંગ સ્કીમ અંગેની તપાસમા રહિેાની  
૪ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલ િોરર્ો  ઈકોસેલને લગત જરૂરી ક્રાઈમ સબંિીત રેકર્યની સવુ્ર્યિસ્સ્થ રીતે 

જાળિર્ી કરી, સાચિિા તેમજ પો.કવમ સાશ્રીની સચુના મજુબના 
કાર્યો કરિા  

૫ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના 
કમયચારીઓ દ્રારા જાળિેલા વનર્યમો/ 
વિવનર્યમો/સચુનાઓ/ વનર્યમ સગં્રહ અને રેકર્ય 

ઉપરી અવિકારી શ્રીઓ તરફથી મળતા માગયદશયન અને સચુના 
મજુબની કામગીરી કરિાની રહશેે. 

 

૬ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યત્રર્ હઠેળ રહલે 

દસ્તાિેજોમા પ્રકારોન ુપત્રક  

અરજી રજીસ્ટર, ગનુાની તપાસની માહીતી રજીસ્ટર, આિક- જાિક 

રજીસ્ટર, હાજરી રજીસ્ટર, તેમજ ફાઈલો મા ંપરેર્ ફાઈલ, હક્ક રજા 

ફાઈલ, રજા પત્રક, િહીિટી તમુારોની ફાઈલ  

૭ ૭ તેમની વનવત િર્િા અંગેના અથિા તેમના િહીિટ 

અંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરમશયન અથિા 
પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઈ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત  

નીલ 

 

 

 

 

૮ ૮ બોર્ય પરીષદો, સવમવતઓ અને તેમના ભાગ તરીકે 

અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બે થી િધ ુસભ્ર્યોના 
બનેલા અને આ બોર્ય પરીષદો, સવમવત ઓ અને મરં્ળો 
ની બેઠકો જાહરે જનતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ? અને 

આિી બેઠકોની કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે જનતા માટે 

ઉપલબ્િ છે કે કેમ? તે અંગેનો પત્રક  

નીલ 

 

 

 

 

 

 

૯ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની વનદેશીકા    નીલ 

૧૦ ૧૦ તેમના વિવનર્યમો મા કરેલી જોગિાઈ મજુબના 
િળતરની પધ્િવત સહીત તેમના દરેક અવિકારી અને 

કમયચારીને મળત ુમાસીક મહનેતાણ ુ

નીલ 
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૧૧ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની વિગતો, 
સચીત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ીઓના અહિેાલ 

દશાયિત ુફાળિેલ બજેટ  

નીલ 

 

 

 

૧૨ ૧૨ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમો ના લાભાથી 
ઓની વિગત સહીત આિા કાર્યયક્રમોના અમલની 
પધ્િતી  

નીલ 

 

 

 

૧૩ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકાર પત્ર 

મેળિનાર અંગેની વિગતો  
નીલ 

 

૧૪ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે રહતેા 
વિજાણ ુ માધ્ર્યમોમા રૂપાતંરીત (ઈલેક્રોવનક્સ ફોમય) 
માહીતીની વિગતો  

શાખામા ંકોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે. તેમજ પત્ર વ્ર્યિહારની કામગીરી 
કોમ્પ્યટુર દ્રારા પર્ કરિામા ંઆિે છે.  

૧૫ ૧૫ તેમની સસં્થામા ંજાહરે ઉપર્યોગમા ંરાખેલી પસુ્તકાલર્ય 

અથિા િાચંનખરં્ની સિલતો માટેના સમર્ય સહીત 

નાગરીકોને માહીતી મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ો 
ની વિગતો 

નીલ 

 

 

 

 

 

૧૬ ૧૬ સરકારી માહીતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને 

અન્ર્ય વિગતો   
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે  

૧૭ ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહીતી નીલ 

 

માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત 

વાયરલેસ શાખાની પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કલોઝરની માહિતી 

ક્રમ મદુ્દા 
નબંર 

મદુ્દો માહહતી 

૧ ૧ સસં્થાઓ િાર્યરલેસ શાખા 
૨ ૧ કાર્યો િાર્યરલેસ સેટ હરપેરીંગ િા.સેટ ઇન્સ્ટોલેશન, કોમ્પયનુીકેશન, VVIP 

બદંો. િખતે DFMD ઇન્સ્ટોલેશન અને કોમ્પયવુનકેશનની જિાબદારી  
૩ ૧ ફરજો િાર્યરલેસ સેટ હરપેરીંગ, ઇન્સ્ટોલેશન અને કોમ્પયવુનકેશનની 

જિાબદારી  
૪ ૨ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની 

સત્તાઓ અને ફરજો 
અવિ./કમયચારીઓને િાર્યરલેસ સેટની રીપેરીંગ અને સદેંશા આપ લે 

ની સત્તા 
૫ ૩ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહીત 

વનર્યર્ય 

અવિકારીઓની વનરીક્ષર્ ની જિાબદારી 
કમયચારીઓની રીપેરીંગ જિાબદારી 

૬ ૪ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલા 
િોરર્ો 

ટેકવનકલ કામ માટે કોઇ િોરર્ો વનર્યત નથી 

૭ ૫ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમના 
તાબા હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્વારા 

ટેકવનકલ અવિકારીને પોલીસ ની રેંક આપેલ હોર્ય વશસ્તબધ્િ રીતે 

ઉચ્ચ અવિકારીશ્રીની સચુના મજુબ 
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જાળિેલા વનર્યમો, વિવનમર્યો, સચુનાઓ, 

વનર્યમસગં્રહો અને રેકર્ય  
૮ ૬ તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલેા 

દસ્તાિેજોના પત્રક 

સ્ટોર રેકોર્ય, િકયશોપ રેકોર્ય પોલનેટ, રાહફક રેકોર્ય વિગેરે 

૯ ૭ તેમની વનતી િર્િા અંગેના અથિા તેમના 
િહીિટ અંગેના જાહરે જનતા સાથેના 
પરામમશયન અથિા પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઇ 

વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત 

‘‘વનલ‘‘ 

૧૦ ૮ બોર્ય, પરીષદો , સવમતીઓ  અને  તેમના ભાગ 

તરીકે અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી, બેથી િધ ુ

સભ્ર્યોના બનેલા અને આ બોર્ય પરીષદો, 
સવમતીઓ અને મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા 
માટે ખલુ્લી છે કે કેમ અને આિી બેઠકોની 
કાર્યયિાહી નોંિ જાહરે જનતા માટે ઉપલબ્િ છે કે 

કેમ તે અંગેન ુપત્રક 

‘‘વનલ‘‘ 

 

 

 

 

૧૧ ૯ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીઓની 
વનદેશીકા 

‘‘વનલ‘‘ 

૧૨ ૧૦ તેમના વિવનમર્યોમા ં કરેલી જોગિાઇ મજુબના 
િળતરની પધ્િવત સહીત તેમના દરેક અવિકારી 
અને કમયચારીને મળત ુમાસીક મહનેતાણુ ં

સરકાર શ્રી ના વનર્યમો અનસુાર   

૧૩ ૧૧ તેમની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજના ઓની 
વિગતો, સચચત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ી ઓના 
અહિેાલ દશાયિત ુફાળિેલ બજેટ. 

‘‘વનલ‘‘ 

૧૪ ૧૨ ફાળિેલી સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથી ઓની વિગત સહીત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પધ્િવત. 

‘‘વનલ‘‘ 

૧૫ ૧૩ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકાર પત્ર 

મેળિનાર અંગેની વિગતો 
‘‘વનલ‘‘ 

૧૬ ૧૪ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે 

રહતેી વિજાણ ુ માધ્ર્યમોમા ં રૂપાતંરીત 

(ઇલેક્રોનીક્સ ફોમય) માહહતીની વિગતો. 

જીસ્િાન નેટિકય  તેમજ પોલનેટના ઇલેકરોનીકસ ઇકિીપમેન્ટ ઉપર 

સદેંશાઓની આપ લે કરિામા ંઆિે છે. 

૧૭ ૧૫ તેમની સસં્થામા ં જાહરે ઉપર્યોગમા ં રાખેલી 
પસુ્તકાલર્ય અથિા િાચંનખરં્ની સિલતો 
માટેના સમર્ય સહીત નાગરીકોને માહહતી 
મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની વિગતો 

‘‘વનલ‘‘ 

૧૮ 

 

૧૬ સરકારી માહહતી અવિકારી ઓના નામ, હોદ્દાઓ 

અને અન્ર્ય વિગતો. 
અતે્રની કચેરીના િેબ સાઇટ ઉપર ઉપલબ્િ છે.  

 ૧૭ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી. સરકાર શ્રી ના વનર્યમો અનસુાર   
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 માહિતીનો અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત 

મહિલા પોલીસ સ્ટેશન પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કલોઝરની માહિતી 
અ.ન.ં મદુ્દા 

નબંર 

મદુ્દો માહિતી 

૧ ૧ સસં્થા મહહલા પોલીસ સ્ટેશન સરુત શહરે 

૨ ૨ કાર્યો જાહરે,સરકારી, ખાનગી વમલ્કત તેમજ લોકોની જાન માલની સરુક્ષા 
કરિાનો અને કાર્યદો અને વ્ર્યવ્સ્થાની જાર્િર્ી 

૩ ૩ ફરજો પોલીસ તતં્ર દ્દારા નાગહરકોની જાન માલની સરુક્ષાની પ્રાથવમક 

ફરજ છે. તદ ઉપરાતં ગનુાઓ થતા અટકાિિા થરે્યલ ગનુાઓ 

શોિિા સરકારી સપંવતનુ ં રક્ષર્,િાહન વ્ર્યવ્હારન ુ વનર્યમન 

કરિાન,ુ કાર્યદો અને વ્ર્યવ્સ્થાની જાર્િર્ી 
૪ ૪ તેમના અવિકારીશ્રી અને કમયચારીઓની સત્તા 

અને ફરજો 
પોલીસ ઇન્સ્પેકટર * પોલીસ સ્ટેશનન ુ િહીિટ કરિાનુ ં તેમજ 

પો.સ્ટે.વિસ્તારના કાર્યદા અને વ્ર્યવ્સ્થા સબંવિત તેમજ કમયચારીઓ 

કાર્યદો અને વ્ર્યવ્સ્થા અને સોપેલ ફરજો વનભાિિાની 
૫ ૫ દેખરેખ અને જિાબદારીઓ ચેનલો સહહત વનર્યર્ય તરુત જ વનર્યર્ય લઇ પ્રહક્રર્યા કરિાની તેમજ કાર્યદો અને વ્ર્યવ્સ્થા 

જા ળિિાની 
૬ ૬ તેમના કાર્યો કરિા માટેના તેમરે્ વનર્યત કરેલા 

િોરર્ો 
વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત  મેન્યઅુલ) 

૭ ૭ તેમના કાર્યો કરિા માટે તેમરે્ અથિા તેમ્પનાઅ 

તાબા હઠેળ અથિા તેમના કમયચારીઓ દ્દારા 
જાળિેલા વનર્યમો/વિવનર્યમો/સચુનાઓ/વનર્યમ 

સગં્રહ અને રેકર્ય  

વનર્યમ મજુબ (ગજુરાત  મેન્યઅુલ) 

૮ ૮ તેમના અથિા તેમના વનર્યતં્રર્ હઠેળ રહલે 

દસ્તાિેજોના પ્રકારોનુ ંપત્રક 

સ્ટેશન ર્ાર્યરી, ખાહટર્યાન ,એફ.આર.આઇ. ,અટક રજીસ્ટર, 
જાર્િાજોગ, મદુ્દામાલ રજીસ્ટર, અરજી રજીસ્ટર, ભાલા બકુ, 
આિક.જાિક રજીસ્ટર અટકાર્યતી રજીસ્ટરો 

૯ ૯ તેમની વનતી ઘર્િા અંગેના અથિા તેમના 
િહીિટીઅંગેના જાહરે જનતા સાથેના પરામશયન 

અથિા પ્રવતવનવિત્િ  માટેની કોઇ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય 

તો તેની વિગત 

અિારા નિાર લોકા દબાયર ર્યોજિા હોર્ય ફ્રેંર્ ઓફ પોલીસ દ્દારા અંર 

જાહરે સચંાલનના માધ્ર્યમો દ્દારા 

૧૦ ૧૦ બોર્ય પહરષદો સવમવતઓ અને તેમના ભાગ તરીકે 

અથિા તેની સલાહના ઉદે્દશથી બે થી િધ ુ

સભ્ર્યોના બનેલા અને આ બોર્ય પહરષદો, 
સવમવતઓ અને મરં્ળોની બેઠકો જાહરે જનતા 
માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? તે અંગેનુ ંપત્રક 

પોલીસ કવમશ્નર શ્રીની સચુના મજુબ અમલ કરિામા ંઆિે છે.. 

૧૧ ૧૧ તેમના અવિકારીઓ અને કમયચારીની વનદેવશકા પોલીસ કવમશ્નર શ્રીની સચુના મજુબા અમલ કરિામા ંઆિી છે. 

૧૨ ૧૨ તેમના વિવનર્યમોમા ંકરેલી જોગિાઇ મજુબની 
પધ્િવત સહહત તેમના દરેક અવિકારી અને 

કમયચારી મળત ુમાવસક મહનેતાણ   ં

સરકારશ્રી િખતો િખત નક્કી કરે તે મજુબ 
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૧૩ ૧૩ તેમાની દરેક એજન્સીની તમામ ર્યોજનાઓની 
વિગતો, સહહત ખચય અને કરેલી ચકુિર્ી ઓના 
અહિેાલ દશાયિત ુફાળિેલ બજેટ 

નીલ 

૧૪ ૧૪ ફાળિેલ સહાર્યકી અને સહાર્યકી કાર્યયક્રમોના 
લાભાથીઓની વિગત સહહત આિા કાર્યયક્રમોના 
અમલની પધ્િવત 

નીલ 

૧૫ ૧૫ છુટછાટ પરિાનગીઓ અથિા અવિકારી પત્ર 

મેળિનાર અંગેની વિગતો 
નીલ 

૧૬ ૧૬ તેમની પાસે ઉપલબ્િ અથિા તેમની પાસે 

રહતેા વિજાણ   માધ્ર્યમોમા ંરૂપાતંહરત 
(ઇલેકહરવનક ફોમય) માહહતીની વિગતો 

પોલીસ સ્ટેશનમા ં કોમ્પ્યટુર ઉપલબ્િ છે અને પત્ર વ્ર્યિહારની 
કામગીરી કોમ્પ્યટુર દ્દારા પોલીસ સ્ટેશનમા ંઇ મેલ એડ્રેસ દ્દારા પર્ 

પત્ર વ્ર્યિહાર કરિામા ંઆિતી હોર્ય રેકર્ય તરીકે માહહતી ઉપલબ્િ 

રહ ેછે. 

૧૭ ૧૭ તેમની સસં્થામા ંજાહરેમા ંઉપર્યોગમા ંરાખેલી 
પસુ્તકાલર્ય અથિા િાચંન ખરં્ની સિલતો 
માટેના સમર્ય સહહત નાગહરકોને માહહતી 
મેળિિા માટેની પ્રા્ર્ય સગિર્ોની વિગતો 

નીલ 

૧૮ ૧૮ સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ,હોદ્દા અને 

અન્ર્ય વિગતો 
અતે્રની કચેરીના િેબસાઇત ઉપર ઉપલબ્િ છે.  

૧૯ ૧૯ વનર્યમ કર્યાય અંગેની આિી માહહતી પોલીસ મેન્યઅુલી જોગિાઇ મજુબ 

    

અધિકારીશ્રી/કમગચારીઓના ંપર્ાર ભથથાનંી ધવર્તો 

ક્રમ િોદો પે-સ્કેલ 

1.  અવિક પોલીસ કવમશ્નરશ્રી    ૧૩૧૧૦૦-૨૧૬૬૦૦ 

2.  નાર્યબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ 

3.  મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી,  ૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ 

4.  નાર્યબ િહીિટી અવિકારી ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ 

5.  પોલીસ ઈન્સ્પેકટર ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ 

6.  પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ 

7.  આસી.પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર/સીનીર્યર કારકુન ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 

8.  હરે્ કોન્સ્ટેબલ ૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦ 

9.  કોન્સ્ટેબલ ૧૮૦૦૦-૫૬૯૦૦ 

10.  હરે્ કારકુન ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦ 

11.  સીનીર્યર કારકુન ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ 



61 
 

12.  જુવનર્યર કારકુન ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ 

13.  પટાિાળા આઉટસોસય 

 

 

 

 


