
 

પ્રકરણ- - (નિયમ સગં્રહ-૯) 
કમમચારી/અનિકારીઓિા િામ/સરિામાિી નિગતો 

  

અ.િ.ં િામ હોદ્દો ઓફીસ ઇ-મેઇલ આઇ.ડી  
કચેરી ફોિ 

િબંર 

૧ 
ડૉ. શમશેર સ િંઘ પોલી  કસમશ્ નર પોલીસ ભિિ, પહલેો 

માળ, જેલ રોડ, 

િડોદરા.  

cp-vad@gujarat.gov.in ૨૪૩૧૪૧૪ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૨ 
શ્રી ચીરાગ કોરડીયા  અસિક પોલી  કસમશ્ નર પોલી  ભવન, ત્રીજો 

માળ, જેલ રોડ, 

વડોદરા. 

jcp-vad@gujarat.gov.in ૨૪૩૨૦૨૦ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૩ 
શ્રી એન. એ. મનુીયા  
 

 નાયબ પોલી  કસમશ્ નર 
(વહીવટ) 

પોલી  ભવન, બીજો 
માળ, જેલ રોડ, 

વડોદરા. 

dcp-admin-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૩૧૭૧૭ 

૪ 

શ્રી જે. ી.કોઠીયા  
 

 નાયબ પોલી  કસમશ્ નર 
(ઝોન-૧) 

 યાજીગજં પોલી  
સ્ટેશન,  ામે જુના 
ટ્રાફિક ઓિી મા; 
 યાજીગજં વડોદરા.. 

dcp-zone1-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૩૨૪૨૪ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૫ 
શ્રી અભય  ોની  
 

 નાયબ પોલી  કસમશ્ નર 
(ઝોન-૨) 

પોલીસ ભિિ, ચોથો 
માળ, જેલ રોડ, 

િડોદરા. 

dcp-zone2-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૩૨૬૨૬ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૬ 
શ્રી યશપાલ જગાણિયા  નાયબ પોલી  કસમશ્ નર 

(ઝોન-૩) 
સ્ વામીનારાયિ મફંદર 
પા ે, વાડી, વડોદરા. 

dcp-zone3-

vad@gujarat.gov.in 
૨૫૬૫૫૦૨ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૭ 
શ્રી પન્ના મોમયા  
 

નાયબ પોલી  કસમશ્ નર 
(ઝોન-૪) 

ઝોન-૪ ઓિી ,બીજા 
માળે ભતુડી ઝાપંા 
રોડ, વડોદરા. 

dcp-zone4-vad@ 
gujarat.gov.in 

૨૪૨૦૦૦૬ 

૮ 
શ્રી યવુરાજસ િંહ જાડેજા  નાયબ પોલી  કસમશ્ નર 

(ક્રાઈમ) 
પોલી  ભવન, 

પાચંમો માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા. 

dcp-crime-
vad@gujarat.gov.in 

૨૪૧૦૮૩૩ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

 

૯ 

I/C શ્રી જે. ી.કોઠીયા  
 

નાયબ પોલી  કસમશ્ નર 
(ટ્રાફિક) 

ઝોન-૪ની ઓિી મા, 
ટ્રાફિક બ્રાન્ચ બીજો 
માળ, ભતુડી ઝાપંા 
રોડવડોદરા.. 

 રરરપ૭૪૬ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૧૦ 

શ્રી જે.આઈ. વ ાવા  મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર ટ્રાફિક બ્રાન્ચ 
(પવુવ)  

ઝોન-૪ની ઓિી મા, 
ટ્રાફિક બ્રાન્ચ બીજો 
માળ, ભતુડી ઝાપંા 
રોડવડોદરા. 

cp-traffic- 

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૧૧૧૩૫ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૧૧ 

શ્રી પી.એન.કટારીયા મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર ટ્રાફિક બ્રાન્ચ 
(પસિમ) 

 યાજીગજં 
ટાવર,જુની ટ્રાફિક 
ઓિી  ટ્રાફિક બ્રાન્ચ 
(પસિમ) ,વડોદરા.  

cp-traffic- west-

vad@gujarat.gov.in 

૨૩૬૩૧૯૩ 

૨૪૩૨૫૮૨ 



૧૨ 
I/C શ્રી વી.પી. ગામીત મદદનીશ પોલી  

કસમશ્ નર (સ્ પેશ્યલ 
બ્રાન્ચ) 

પોલી  ભવન, 

પાચંમા  માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા. 

cp-spl-vad@gujarat.go.in ૨૪૨૨૫૮૭ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૧૩ 
શ્રી વી.પી. ગામીત મદદનીશ પોલી  

કસમશ્ નર (કંટ્રોલરૂમ) 
પોલી  ભવન, પહલેો 
માળ, જેલ રોડ, 

વડોદરા. 

acp-cr-vad@gujarat.gov.in ૨૪૧૩૦૦૦ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૧૪ 

શ્રી ડી.જે. ચાવડા  મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર  
(એ-ડીવીઝન) 

 યાજીગજં પોલી  
સ્ટેશન, ખાતે બીજા 
માળે  યાજીગજં 
વડોદરા. 
 

acp-da-vd@gujarat.gov.in ૨૪૧૩૪૦૪ 

૨૩૬૧૧૨૬ 

૧૫ 
શ્રી એ .એમ. 
વારોતફરયા  

મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર   
(બી-ડીવીઝન) 

 મતા પોલી  ચોકી 
ખાતે ગોરવા 
વડોદરા. 

acp-db-vad@gujarat.gov.in ૨૩૯૯૬૦૦ 

૧૬ 
સ.ુ શ્રીમતી 
મેઘા.આર.તેવાર 

મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર   
( ી-ડીવીઝન) 

માકેટ પોલી  ચોકી 
નવાપરુા વડોદરા. 

acp-dc-vad@gujarat.gov.in ૨૪૨૮૨૫૧ 

૨૪૨૬૮૨૭ 

૧૭ 

શ્રી એ. વી. રાજગોર મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર   
(ડી-ડીવીઝન) 

જે.પી.રોડ પોલી  
સ્ટેશન ખાતે બીજા 
માળે જેપી રોડ 
તાદલજા  વડોદરા. 

acp-dd-vad@gujarat.gov.in ર૩૬૧૧ર૬ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૧૮ 
શ્રી જી.ડી. પલ ાિા મદદનીશ પોલી  

કસમશ્ નર    
(ઇ-ડીવીઝન) 

જુની ડી ીબી 
સ્ વામીનારાયિ મફંદર 
પા ે, વાડી, વડોદરા. 

acp-de-vad@gujarat.gov.in ૨૪૧૩૪૦૪ 

 

૨૪૧૩૪૦૪ 

૧૯ 

શ્રી એ . બી. કુપાવત મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર   
(એિ-ડીવીઝન) 

માજંલપરુ પોલી  
સ્ટેશન રેઇન બ ેરા 
ખાતે બીજા માળે 
વડ ર બ્રીજ પા ે 
વડોદરા 

acp-df-vad@gujarat.gov.in ૨૬૩૬૪૦૨ 

 

૨૬૧૩૪૦૪ 

૨૦ 

શ્રી એમ.પી. ભોજાિી મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર   
(જી-ડીવીઝન) 
 

 ીટી 
પોલી  સ્ટેશન  ઉપર 
બીજા માળે સવજય 
વલલ્ભ હોસ્પીટલ 
પા ે, લીલો બગંલો, 
માડંવી, વડોદરા શહરે 

acp-dg-vad@gujarat.gov.in ૨૫૬૫૫૦3 

 

૨૫૬૫૫૦૪ 

૨૧ 

શ્રી વી.જી. પટેલ  મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર (એચ-
ડીવીઝન)    

કારેલીબાગ પોલી  
સ્ ટેશન ખાતે બીજા 
માળે ભતૂડીઝાપંા, 
કારેલીબાગ વડોદરા 
શહરે 

acp-dh-vad@gujarat.gov.in ૨૪૨૮૨૫૧ 

૨૪૨૮૨૫૧ 

૨૨ શ્રી ડી. કે. રાઠોડ  મદદનીશ પોલી  પોલી  ભવન, ચોથા acp-scst-vad@gujarat.gov.in ૨૬૩૬૪૦૨ 

mailto:acp-de-vad@gujarat.gov.in
mailto:acp-df-vad@gujarat.gov.in
mailto:acp-dg-vad@gujarat.gov.in
mailto:acp-dh-vad@gujarat.gov.in


કસમશ્ નર 
(એ . ી./એ .ટી.  ેલ) 

માળ, જેલ રોડ, 

વડોદરા. 

૨૩ 

શ્રી  ડી. એચ. ચૌહાિ મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર 
(ક્રાઈમ) 

 ાયબર ક્રાઇમ  ેલ,. 
તાલકુા પો.સ્ટે. પા ે, 

ભદ્ર કચેરી, ડી ીબી 
પાિીગેટ, વડોદરા 

acp-crime-
vad@gujarat.gov.in 

૨૫૧૨૨૦૦ 

 

૨૪૩૨૫૮૨ 

 

૨૪ શ્રીમતી રાિીકા ભારાઇ  
મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર 
(મહીલા  ેલ) 

પોલી  ભવન, 

ગ્રાઉંડફ્લોર   જેલ 
રોડ, વડોદરા. 

Cp-woman@guajrat.gov.in ૨૪૫૮૦૨૦ 

૨૫ શ્રી કે.બી વ ાવા 

મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર 
(હઙે કવાટવર) 

પોલી  હડે ક્વાટવર, 

પ્રતાપનગર રેલ્ વે 
સ્ ટેશન પા ે, 
પ્રતાપનગર વડોદરા. 

cp-phq-vadgujarat.gov.in ૨૬૪૪૬૫૦ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૨૬ શ્રી એચ.એ .માકંડીયા 

મદદનીશ પોલી  
કસમશ્ નર 
( ાયબર ક્રાઇમ) 

 ાયબર ક્રાઇમ  ેલ, 
તાલકુા પો.સ્ટે. પા ે, 

ભદ્ર કચેરી, પાિીગેટ,, 

વડોદરા. 

cp-cyber-

vad@gujarat.gov.in 
૨૫૧૩૬૩૫ 

 

૨૫૧૩૬૫૦ 

૨૭ 
શ્રી વી.કે. ોલકંી     
 

નાયબ વહીવટી 
અસિકારી 

પોલી  ભવન, બીજો 
માળ, જેલ રોડ, 

વડોદરા 

cp-admin- 

vad@gujarat.gov.in 
ર૪૩૧૬૦૦ 

ર૪૩રપ૮ર 

૨૮ 
શ્રી એ .એચ.રાઠવા  
 

પો.ઈન્  . વાડી પો.સ્ ટે. ગેંડીં ગેટ દરવાજા 
પા ે, વાડી, વડોદરા 

polstn-wadi-

vad@gujarat.gov.in 
ર૪૩૧૪૦૦ 

૨૪૨૪૩૯૭ 

૨૯ 
 શ્રી જે.કે. મકવાિા પો.ઈન્  . પાિીગેટ 

પો.સ્ ટે. 
પાિીગેટ દરવાજા 
બહાર, પાિીગેટ, 

વડોદરા. 

polstn-panigate-

vad@gujara.gov.in 
રપ૬ર૮૯૯ 

૨૫૧૬૭૨૨ 

૩૦ 
શ્રી જે.આઈ. પટેલ  પો.ઈન્  . મકરપરુા 

પો.સ્ ટે. 
ભવન્  સ્કુલ  ામે 
મકરપરુા વડોદરા  

polstn-makarpura-
vad@gujrat.gov.in 

ર૬પ૧૯૧પ 

૨૬૫૬૦૦૦ 

૩૧ 
શ્રી.એચ.એલ.આહીર  

 

પો.ઇન્  . માજંલપરુ 
પો.સ્ ટે 

પોલી  સ્ટેશન રેન 
બ રે ખાતે વડ ર 
બ્રીજ પા ે વડોદરા 
વડોદરા 

polstn-manjalpura-

vad@gujarat.gov.in 
૨૬૩૫૮૫૬ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૩૨ 
શ્રી.વાય.એમ.સમશ્રા  
 

પો.ઈન્  . નવાપરુા પો.સ્ ટે આર.વી.દે ાઇ રોડ, 

નવાપરુા, વડોદરા. 

polstn-navapura-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૫૯૪૬૧ 

૨૪૨૬૯૫૧ 

૩૩ 
શ્રી આર.બી.ચૌહાિ  

 

પો.ઈન્  . રાવપરુા પો.સ્ ટે. ખાદીગ્રામોદ્યોગની 
બાજુમા,ંરાવપરુા 
વડોદરા.  

polstn-raopura-

vad@gujarat.gov.in 
ર૪પ૯૯૯૧ 

૨૪૩૯૩૯૦ 

૩૪ 
શ્રી વી આર વાિીયા પો.ઇન્ . ગોત્રી પો.સ્ટે. ગોત્રી પોલી  સ્ટેશન, 

યશ    કોમ્પલેક્ષ ની 
પાછળ  વડોદરા,  

polstn-gotri-

vad@gujarat.gov.in 
૨૩૭૩૭૫૧ 

૨૩૭૦૦૬૧ 

૩૫ શ્રી. આર.એન.પટેલ  પો.ઈન્  . 
જે.પી. રોડ પો.સ્ ટે. 

જે. પી.રોડ પત્રકાર 
ચાર રસ્ તા, તાદંલજા 

polstn-jproad-

vad@gujarat.gov.in 
ર૩પ૮૧૩ર 

 

mailto:polstn-navapura-vad@gujarat.gov.in
mailto:polstn-navapura-vad@gujarat.gov.in


 રોડ, વડોદરા.  ૨૩૪૨૪૦૦ 

 

૩૬ 

શ્રી કે. એન. લાઠીયા  
 

પો.ઈન્  .  ીટી પો.સ્ ટે. પોલી  સ્ટેશન 
સવજય વલલ્ભ 
હોસ્પીટલ પા ે, 

લીલો બગંલો, માડંવી,  

polstn-city-

vad@gujarat.gov.in 
રપ૬૧૩૧૦ 

૨૫૭૧૨૧૧ 

૩૭ 
શ્રી એ .એમ. ાગર  
 

પો. .ઈન્  . વાર ીયા 
પો.સ્ ટે. 

પોલી  સ્ટેશન 
વાર ીયા જુનો 
આર.ટી.ઓ. 
ઓિી મા, વડોદરા.  

polstn-varasiya-

vad@gujarat.gov.in 
૨૫૨૩૨૫૫ 

૨૫૨૧૩૧૦
  

૩૮ 
શ્રી વી.કે. દે ાઇ પો.ઈન્  . કારેલીબાગ 

પો.સ્ ટે. 
ભતૂડીઝાપંા, 
કારેલીબાગ, વડોદરા  

polstn-kareli-

vad@gujarat.gov.in 
ર૪૩રપ૯ર 

૨૪૫૯૭૪૪ 

૩૯ 
શ્રી જે.એમ. ડામોર  
 

પો.ઈન્  . છાિી પો.સ્ ટે. છાિી ગામ, છાિી, 
વડોદરા.  

polstn-chhani-

vad@gujarat.gov.in 
૨૭૭૩૩૯૪ 

ર૭૭૬૭૬૩ 

૪૦ 

શ્રી એ .એ કરમરુ પો. .ઈન્  . નદેં રી 
પો.સ્ ટે. 

નદેં રી ગામ, જી 
આઇ. ડી. ી  
જલારામ મફંદર પા ે  
વડોદરા. 

polstn-nandesari-

vad@gujarat.gov.in 
૨૮૪૦૪૪૦ 

૪૧ 

શ્રી ય.ુજે જોષી   પો.ઈન્  . બાપોદ પો.સ્ ટે. બાપોદ તળાવ 
પા ે, ન્ ય.ુ 
વી.આઇ.પી.રોડ , 
વડોદરા 

polstn-bapod-

vad@gujarat.gov.in 
૨૫૧૦૮૨૦ 

૨૫૧૦૮૨૧ 

૪૨ 
શ્રી આર.જી.જાડેજા  
 

પો.ઈન્  .  યાજીગજં 
પો.સ્ ટે. 

રેલ્ વ ેસ્ ટેશન  ામ,ે 

 યાજીગજં, 

વડોદરા.  

polstn-sayaji-

vad@gujarat.gov.in 
ર૩૬ર૪૦૦ 

ર૩૬૧૪૭૯ 

૪૩ 

શ્રી ડી.બી.પરમાર પો.ઈન્  . િતેગજં પો.સ્ ટે. છાિી રોડ, 

નવાયાડવ નાળા, 
સઝુુકી શો રૂમની 
બાજુમા,ં િતગેજં, 

વડોદરા  

polstn-fatehgunj-

vad@gujarat.gov.in 
ર૭૭૧પ૦૦ 

૨૭૭૬૭૨૨ 

૪૪ 
શ્રી એચ.ડી. તવુર પો.ઈન્  . ગોરવા પો.સ્ ટે. બાપનુી દરગાહ 

પા ,ે ગોરવા, 
વડોદરા. 

polstn-gorwa-

vad@gujarat.gov.in 
રર૮૧૩૧૩ 

૨૨૮૫૮૦૩ 

૪૫ 
શ્રી એ .એ  આનદં  
 

પો.ઈન્  . જવાહરનગર 
પો.સ્ ટે. 

રિોલી બ્રીજ પા ,ે 

વડોદરા.  

polstn-jawahar-

vad@gujarat.gov.in 
રર૩ર૩૮ર 

૪૬ 

શ્રી એમ.એિ.ચૌિરી  
શ્રી વી. આર ખેર  
શ્રી વી.બી. આલ   

પો ઈન્  . ડી. ી.બી. 
પો.સ્ ટે. 

ડી. ી.બી. પો.સ્ ટે., 
તાલકુા પો.સ્ટે. 
પા ,ે ભદ્ર કચરેી, 
પાિીગેટ, વડોદરા.  

polstn-dcb-

vad@gujarat.gov.in 
૨૫૧૩૬૩પ 



શ્રી આર.એ.જાડેજા  

૪૭ 

શ્રી જે. જે. પટેલ પો..ઈન્ . (પી. ી.બી.) પી. ી.બી., પહલેો 
માળ, પોલી  
ભવન, જેલરોડ, 

વડોદરા. 

cp-pcb- 

vad@gujarat.gov.in 
ર૪ર૯૦ર૦ 

૪૮ 

શ્રી આર.એ.પટેલ  
 

પો.ઈન્ . (એ .ઓ.જી.) એ .ઓ.જી 
જે.પી.રોડ પો.સ્ ટે 
ની પા  ેતાદંલજા 
રોડ , વડોદરા 

cp-sog-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૧૦૨૦૦ 

 

૨૪૩૨૫૮૨ 

 

૪૯ 

શ્રી એન.કે.વ્યા      પો..ઈન્ . ( ાયબર 
ક્રાઇમ  ેલ) 

 ાયબર ક્રાઇમ 
 લે, તાલકુા 
પો.સ્ટે. પા ,ે ભદ્ર 
કચરેી, પાિીગેટ,, 

વડોદરા. 

cp-cyber-

vad@gujarat.gov.in 
૨૫૧૩૬૩૫ 

 

૨૫૧૩૬૫૦ 

૫૦ 

શ્રી પી. આઇ.  ેદાિે   રી.પો.ઈન્ . પોલી  હડે 
કવાટવર 

પોલી  હડે 
ક્વાટવર, 

પ્રતાપનગર રેલ્ વ ે
સ્ ટેશન પા ,ે 
પ્રતાપનગર 
વડોદરા. 

cp-phq-

vad@gujarat.gov.in 
૨૬૪૪૬૫૦ 

 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૫૧ 

શ્રીમતી જે. આર. 
 ોલકી  

વ.ુપો.ઇન્  .  
વ.ુપો. .ઇન્   મફહલા પો. 
સ્ ટે. 

મફહલા પો. સ્ ટે. 
ડી. ી.પી.ઝોન-૪ 
ઓિી  અંદર  
પહલેા માળ 
વડોદરા  

polstn-mahila-
vad@gujarat.gov.in 

 

૨૪૧૧૮૫૫ 

 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૫૨ 

શ્રી બી.બી.પટેલ  પો.ઇન્    
 મા પો.સ્ ટે. 

 મા પોલી  
સ્ ટેશન,ડી-૧/૧ 
અન ે૧/૨, નમવદા 
વ ાવત કોલીની, 
છાિી જકાત નાકા 
વડોદરા 

polstn-sama- 

vad@gujarat.gov.in 
૨૭૭૪૪૪૫ 

 

૨૭૭ ૪૪૪૬ 

૫૩ 
શ્રી પી.જી. સતવારી પો.ઈન્ . 

લક્ષ્ મીપરુા 
લક્ષ્ મીપરુા ગોરવા 
રોડ, વડોદરા. 

polstn-laxmipura-
vad@gujarat.gov.in 

ર૩૯૩૫૦૦ 

૨૩૯૯૫૦૦ 

૫૪ 
શ્રી એ .આર.વકેરીયા પો.ઈન્  

હરિી 
હરિી તલાવ પા  ે
વડોદરા. 

polstn-harni-
vad@gujarat.gov.in 

૨૪૬૪૪૨૩ 

૨૪૬૪૪૨૩ 

૫૫ 
 પો.ઈન્  સ્ પેશ્યલ  સ્ પશે્યલ બ્રાન્ ચ, 

પોલી  ભવન, 

પાચં મા માળ, જેલ 

cp-spl-

vad@gujarat.gov.in 
ર૪ર૩૯પ૦ 

 

૨૪૩૨૫૮૨ 

mailto:polstn-mahila-vad@gujarat.gov.in
mailto:polstn-mahila-vad@gujarat.gov.in
mailto:polstn-laxmipura-vad@gujarat.gov.in
mailto:polstn-laxmipura-vad@gujarat.gov.in
mailto:polstn-harni-vad@gujarat.gov.in
mailto:polstn-harni-vad@gujarat.gov.in


રોડ, વડોદરા. 

૫૬ 

શ્રી પી.કે પ્રજાપતી   પો. ઈન્ . એમ.ઓ.બી 
 

એમ.ઓ.બી., 
ડી. ી.બી.પો.સ્ ટે.,મા ં
તાલકુા પો.સ્ટે. 
પા ,ે ભદ્ર કચરેી, 
પાિીગેટ, વડોદરા  

cp-mob- 

vad@gujarat.gov.in 
ર૪૩૬૯૯૯ 
એક્ષ્ ટે.૧ર૯ 

 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૫૭ 
શ્રી એ . વી. ચૌિરી પો. ઈન્ . મી ીંગ  ેલ 

 
પોલી  ભવન, 

પાચંમો માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા 

dcp-crime-

vad@gujarat.gov.in 

૨૪૧૦૪૨૨ 

૫૮ 
સ.ુશ્રી 
કે.આર.બોરીયાવા 
સ.ુશ્રી.એચ.ડી.વ્ યા    

વ.ુપો.ઈન્  ( ીનીયર 
સ ટીઝન  ેલ) 
પો. .ઇ 

પોલી  ભવન, 

ગ્રાઉન્ડ િલોર  જેલ 
રોડ, વડોદરા 

cp-sccell-

vad@gujarat.gov.in 
ર૪૩૬૯૯૯ 
એક્ષટે.૧૭૮ 

૫૯ 
            પો.કસમ. રીડર પો.ઈન્ . પોલી  ભવન, 

પહલેો માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા 

rdr-cp-

vad@gujarat.gov.in 
ર૪૩૧૪૪૦ 

એક્ષટે.૧૩૦ 

૬૦ 
- અસિક પો.કસમ. રીડર 

પો.ઈન્ . 
પોલી  ભવન, 

ત્રીજો માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા 

jcp-rdr-

vad@gujarat.gov.in 
ર૪૩૬૯૯૯ 
એક્ષટે.૧૩૧ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૬૧ 

 ના.પો.કસમ.રીડર ઝોન-૧  
I/C 
એ.એ .આઇ/પો. .ઈન્ . 

જુના ટ્રાફિક 
ઓિી મા; 
 યાજીગજં 
વડોદરા.. 

zone1-rdr-

vad@gujarat.gov.in 
૨૩૬૦૧૬૫ 
 
૨૪૩૨૫૮૨ 

૬૨ 
 ના.પો..કસમ. રીડર ઝોન-

ર પો. .ઈન્ . 
પોલી  ભવન, 

ચોથો માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા 

Zone2-rdr-

vad@gujarat.gov.in 
ર૪૩૬૯૯૯ 
એક્ષટે.૧૪૨ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૬૩ 

શ્રી વી.એ . કોલચા પો.ઈન્  ૩ ટ્રાફિક શાખા 
(પસિમ) 

 યાજીગજં 
ટાવર,જુની ટ્રાફિક 
ઓિી  ટ્રાફિક બ્રાન્ચ 
(પસિમ) ,વડોદરા. 

cp-traffic-west-

vad@gujarat.gov.in 
૨૩૬૩૧૯૩ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૬૪ શ્રી એમ.આર પાડંોર 

પો.ઈન્  ૩ ટ્રાફિક શાખા 
(પસિમ) 

 યાજીગજં 
ટાવર,જુની ટ્રાફિક 
ઓિી  ટ્રાફિક બ્રાન્ચ 
(પસિમ) ,વડોદરા. 

cp-traffic-west-

vad@gujarat.gov.in 
૨૩૬૩૧૯૩ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૬૫ 

શ્રી કે એમ. છા ીયા પો.ઈન્ .૪ ટ્રાફિક શાખા 
(પસિમ) 

 યાજીગજં 
ટાવર,જુની ટ્રાફિક 
ઓિી  ટ્રાફિક બ્રાન્ચ 
(પસિમ) ,વડોદરા. 

cp-traffic-west-

vad@gujarat.gov.in 
૨૩૬૩૧૯૩ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૬૬ 
શ્રી જે એચ ચૌિરી પો.ઈન્ .  ટ્રાફિક શાખા 

(પસિમ) 
 યાજીગજં 
ટાવર,જુની ટ્રાફિક 
ઓિી  ટ્રાફિક બ્રાન્ચ 

cp-traffic-west-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૧૧૧૩૫ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

mailto:dcp-crime-vad@gujarat.gov.in
mailto:dcp-crime-vad@gujarat.gov.in
mailto:cp-sccell-vad@gujarat.gov.in
mailto:cp-sccell-vad@gujarat.gov.in


(પસિમ) ,વડોદરા. 

૬૭ 

શ્રી એચ.એમ રાઠવા પો.ઈન્ .૧  ટ્રાફિક શાખા 
(પવુવ) 

ટ્રાફિક શાખા, ઝોન-
૪ ઓિી ,બીજા 
માળે ભતુડી ઝાપંા 
રોડ, વડોદરા... 

cp-traffic-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૧૧૧૩૫ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૬૮ 

શ્રી જે.જે.વ ાવા પો.ઈન્ .૨  ટ્રાફિક શાખા 
(પવુવ) 

ટ્રાફિક શાખા, ઝોન-
૪ ઓિી ,બીજા 
માળે ભતુડી ઝાપંા 
રોડ, વડોદરા... 

cp-traffic-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૧૧૧૩૫ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૬૯ 

શ્રી ટી.જી.બામિીયા  પો.ઈન્ .૩  ટ્રાફિક શાખા 
(પવુવ) 

ટ્રાફિક શાખા, ઝોન-
૪ ઓિી ,બીજા 
માળે ભતુડી ઝાપંા 
રોડ, વડોદરા... 

cp-traffic-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૧૧૧૩૫ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૭૦ 

શ્રી એમ.એન.દીવાન પો.ઈન્ .  ટ્રાફિક શાખા 
(પવુવ) 

ટ્રાફિક શાખા, ઝોન-
૪ ઓિી ,બીજા 
માળે ભતુડી ઝાપંા 
રોડ, વડોદરા... 

cp-traffic-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૧૧૧૩૫ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૭૧ 

શ્રી વી.એચ.પટેલ  પો.ઈન્ .  ટ્રાફિક શાખા 
(પવુવ) 

ટ્રાફિક શાખા, ઝોન-
૪ ઓિી ,બીજા 
માળે ભતુડી ઝાપંા 
રોડ, વડોદરા... 

cp-traffic-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૧૧૧૩૫ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૭૨ 

શ્રી કે.પી. પરમાર પો.ઈન્ . લીવ રીઝવવ  
Control Room  

પોલી  ભવન, 

પહલેો માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા 

acp-cr-

vad@gujarat.gov.in 
ર૪૧૫૧૧૧ 

 Ext એક્ષ્ ટેન્શન 
111 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૭૩ શ્રી વી એન. મહીડા 

પો.ઈન્ . લીવ રીઝવવ  
Control Room  

પોલી  ભવન, 

પહલેો માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા 

acp-cr-

vad@gujarat.gov.in 
ર૪૧૫૧૧૧ 

 Ext એક્ષ્ ટેન્શન 
111 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૭૪ 
 શ્રી આર.એ.પટેલ  
  
 

પો.ઈન્ . લાય ન્  
શાખા 

પોલી  ભવન, 

બીજો માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા 

licencebr-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૩૬૯૯૯ 
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૨૪૩૨૫૮૨ 

૭૫ 
શ્રી એ .વી. ચૌિરી આસથિક ગનુ્હા સનવારિ 

શાખા  
પોલી  ભવન, 

ત્રીજો માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા 

  

૭૬ 

શ્રી આર.જે. મોટેડા   પો. વા. ઇન્ . 
વાયરલે  

વાયરલ ે શાખા 
એમ.ટી શાખા રેલ્ વ ે
સ્ ટે 

 

cp-wireless-

vad@gujarat.gov.in 
૨૬૪૧૦૮૧ 

 

૨૪૩૨૫૮૨ 



શન પા  ે
પ્રતાપનગર  
વડોદરા. 

૭૭ 

શ્રી એચ. ી ચોહાિ પો.  ઈન્ . એમ.ટી.ઓ. એમ.ટી.પોલી  હડે 
ક્વાટવર,પ્રતાપનગર 
રેલ્ વ ેસ્ ટેશન પા ,ે 
પ્રતાપનગર વડો 

cp-mt- vad @ gujarat. 

gov.in 

 

૨૬૩૬૨૭૧ 

 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૭૮ 

શ્રી વી. ડી. પરમાર  
શ્રી એમ.બી.બારીયા 
 

વા.પો. .ઈ. કોમ્્ યટુર 
 ેન્ટર 

પોલી  ભવન, 

ત્રીજો માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા 

cor-city-

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૨૭૪૫૫ 

એક્ષ્ ટેન્શન  
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૨૪૩૨૫૮૨ 

૭૯ 
 પો.ઈન્ .  કંલન કક્ષ  પોલી  ભવન, 

પાચં માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા 

cp-spl-

vad@gujarat.gov.in 
ર૪૩૧૪૪૦ 

એક્ષટે.188/189 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૮૦ 

શ્રી  
પથૃ્વીરાજ.બી.જેબલીયા  

પો. બ.ઈન્   ી. ી.ટીવી 
ક્ન્ટ્રોલ  
 

પોલી  ભવન, 1st 
માળ, જેલ રોડ, 

વડોદરા 

 ૨૪૩૬૯૯૯ 
એક્ષ્ ટેન્શન 

૧૭૨ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૮૧ 

શ્રી પી. બી. વાઘેલા પો  .ઇ. 
બી. ડી.એ . 

BDDS,પોલી  હડે 
ક્વાટવર,પ્રતાપનગર 
રેલ્ વ ેસ્ ટેશન પા ,ે 
પ્રતાપનગર 
વડોદરા. 

cp-bdds- 

vad@gujarat.gov.in 
૨૪૩૬૯૯૯ 
એક્ષ્ ટેન્શન 

૧૪૫ 

૨૪૩૨૫૮૨ 

૮૨ 

શ્રી વી.કે. ોલકંી  Dy. A.O. પોલી  ભવન, 

બીજા માળ, જેલ 
રોડ, વડોદરા 

cp-dyao-

vad@gujarat.gov.in ૨૪૩૬૯૯૯ 
એક્ષ્ ટેન્શન 

૧૫૧ 

૨૪૩૨૫૮૨ 
  

  
  
 

mailto:vad@gujarat.gov.in
mailto:vad@gujarat.gov.in

