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ધિયમ સંગ્રિ-૧
િાગહરક ઉડ્ડયિિી ધિગતો, કાયો અિે ફરજો
૨.૧

િાગહરક ઉડ્ડયિિો ઉદ્દે શ/િેત ુ :
િાગરિક ઉડ્ડયિ નિભાગ દ્વાિા િાજ્ય સિકાિિા નિમાિ/હેલલકોપ્ટિિા નિભાિ, સાંચાલિ અિે
જાળિર્ીિી કામગીિી તથા મહાનુભાિોિા અગત્યિા સિકાિી કામો અંગેિા પ્રિાસો માટે નિમાિ/
હેલલકોપ્ટિિે સતત ઉડ્ડયિ કક્ષામાાં િાખિાિી વ્યિસ્થા કિિાિી કામગીિી સાંભાળિામાાં આિે છે .

૨.૨

િાગહરક ઉડ્ડયિન ંુ મીશિ /દૂ રંદે શીપણંુ (ધિઝિ)

-

િાજ્ય સિકાિે િાગરિક ઉડ્ડયિ તથા પ્રિાસ, યાત્રાિામ અિે ઉદ્યોગોિા નિકાસ માટે ૧૧ િિી
હિાઇપટ્ટીઓ બિાિિાનુ ાં નિચાિે લ છે .
બિાિિા માંજૂિી મળે લ છે .

સિકાિશ્રી તિફથી હાલમાાં ૯ જગ્યાએ હિાઇપટ્ટીઓ

પ્રથમ તબક્કામાાં અંકલેશ્વિ, અંબાજી, પાલલતાર્ા તથા દ્વાિકા ખાતે

હિાઇપટ્ટી બિાિિાનુ ાં આયોજિ છે .
-

િાજ્યમાાં હયાત એિપોટમ સ/હેલીપેડસ િગેિેિા નિકાસ તેમજ િિા એિપોટમ સ/હેલીપેડસ/ હેંગિ
બિાિિા અિે એિપોટમ સ/હેલીપેડસ ખાતે જરૂિી સિલતો/સુનિિાઓ પુિી પાડિાનુ ાં આયોજિ છે .

-

િાજ્યમાાં ઉડ્ડયિ તાલીમ સાંસ્થા, નિમાિ/હેલલકોપ્ટિિી મિામત, સાંચાલિ અિે જાળિર્ી અંગે
અંકલેશ્વિ ખાતે MRO HUB (Maintenance Repair & Overhaul Hub) બિાિિાનુ ાં આયોજિ છે .

-

િાજ્યમાાં િિી મુલ્કી નિમાિિ નિનત (Civil Aviation Policy) તૈયાિ કિિાિી કામગીિી પ્રગનતમાાં છે .

-

િાજ્યિા પ્રિાસિ અિે યાત્રાિામિા સ્થળોિા નિકાસ માટે સોમિાથ, દ્વાિકા, રદિ, પાલલતાર્ા,
અંબાજી, સાસર્ગીિ જેિા પ્રિાસ/યાત્રાિામિા સ્થળોએ હેલલકોપ્ટિ સેિા ર્રૂ કિિાનુ ાં આયોજિ છે .

-

િાજ્યમાાં ઉડ્ડયિ ક્ષેત્રે ખાિગી ભાગીદાિીિે પ્રોત્સાહિ આપિા માટે િાજ્યિા મહત્િિા સ્થળોએ
નિનિિ એિો સ્પોટમ સ, એિો મૉડેલલિંગ તથા અન્ય ઉડ્ડયિિે લગતી પ્રવ ૃનત કિિા માટેન ુ ાં આયોજિ છે .

-

િાજ્યમાાં ઉડ્ડયિ ક્ષેત્રિે મજબુત કિિાિા હેત ુથી િાગરિક ઉડ્ડયિ નિભાગે સ્થાપેલ ગુજિાત સ્ટેટ
એિીએર્િ ઈન્રાસ્રતચિ કાંપિી લલમીટેડ ગુજસેલ (િામિી સિકાિી કાંપિી) માિફત િાજ્યમાાં
એિીએર્િ પાકમ બિાિિાનુ ાં આયોજિ છે .

-

કાયદા નિભાગ સાથે મળીિે ગુજસેલ કાંપિી દ્વાિા હેલલકોપ્ટિ િડે પોલીસિે લગતી પ્રવ ૃનત, એન્ટી
િક્ષલ પ્રવ ૃનત કિિામાાં આિર્ે, જે માટે એિબોિમ લો ઇન્ફોસમમેન્ટ કમીટીિી િચિા કિે લ છે .

૨.૩

િાગહરક ઉડ્ડયિિો ટંુ કો ઇધતિાસ અિે તેિી રચિાિો સંદર્ભ.
ગુજિાત એગ્રો ઇન્ડસ્રીઝ કોપોિે ર્િ લી.માાં અલગ નિભાગ તિીકે િષમ-૧૯૭૩માાં િાજ્યમાાં િાગરિક
ઉડ્ડયિ પ્રવ ૃનતિી ર્રૂઆત થયેલ. િાગરિક ઉડ્ડયિ નિભાગ સાંપ ૂર્મ િીતે િાજ્ય સિકાિ હસ્તક છે .

નિયામક, િાગરિક ઉડ્ડયિિી કચેિી
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િષમ-૧૯૮૦માાં િિસાદિી અછતિા સમયે નિભાગ દ્વાિા એિિાફટથી િાદળોમાાં દિા છાંટકાિ કિી
કૃનત્રમ િિસાદ િિસાિિા માટેિી કામગીિી પર્ કિિામાાં આિેલ હતી.
િષમ-૧૯૯૦થી મહાનુભાિો માટે નિમાિ/હેલલકોપ્ટિિા અગત્યિા પ્રિાસો માટે આયોજિ કિિાિી
કામગીિી ર્રૂ કિિામાાં આિેલ.
દે ર્ તથા િાજ્યમાાં મુલ્કી નિમાિિ પ્રવ ૃનત્તમાાં ઉત્તિોત્તિ િિાિો થતો િહ્યો છે , જેથી િાજ્યમાાં મુલ્કી
નિમાિિ ક્ષેત્રિો યોગ્ય ઝડપી તથા વ્યિસ્થીત નિકાસ કિિા િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા નિયામકશ્રી,
િાગરિક ઉડ્ડયિિી નિમણકાં ૂ કિે લ છે , અિે નિયામકશ્રી, િાગરિક ઉડ્ડયિિી કચેિી તેમિા ગુજિાત
સ્ટેટ એિીએર્િ ઇન્રાસ્રકચિ કાંપિી લી. (ગુજસેલ) િામિી િિી કાંપિી ઊભી કિિામાાં આિેલ છે .
હાલમાાં ગુજિાત સિકાિ પાસે એક ટબોપ્રોપ એિિાફટ અિે એક ડોફીિ એિ-૩ હેલલકોપ્ટિ છે .
ગુજિાત િાજ્યમાાં કૂલ ૧૭ એિપોટમ /એિસ્રીપ આિેલ છે , તેમાાંથી માાંડિી, મહેસાર્ા અિે અમિે લી
એમ કુલ ત્રર્ હિાઇપટ્ટી િાજ્ય સિકાિ હસ્તક છે .

૨.૪

િાગહરક ઉડ્ડયિિી ફરજો
િાગરિક ઉડ્ડયિ દ્વાિા િાજ્ય સિકાિિા નિમાિ અિે હેલલકોપ્ટિિા નિભાિ, સાંચાલિ અિે
જાળિર્ીિી કામગીિી સાંભાળિામાાં આિે છે તથા મહાનુભાિોિા અગત્યિા સિકાિી કામો અંગેિા
પ્રિાસો માટે નિમાિ અિે હેલલકોપ્ટિિે સતત ઉડ્ડયિ કક્ષામાાં િાખિાિી વ્યિસ્થા કિિાિી
કામગીિી તેમજ મહાનુભાિોિા અગત્યિા પ્રિાસોમાાં રૂકાિટ િ આિે તે માટે ખાિગી કાંપિીઓિા
નિમાિ/હેલલકોપ્ટિ ભાડેથી મેળિિાિી મહત્િિી કામગીિી કિિામાાં આિે છે .

૨.૫

ુ ય પ્રવ ૃધત /કાયો.
િાગહરક ઉડ્ડયિિી મખ્

-

િાજ્ય સિકાિનુ ાં િાગરિક ઉડ્ડયિ નિભાગ સિકાિિા મહાનુભાિોિા અગત્યિા પ્રિાસ કાયમિમો માટે
ઉડ્ડયિનુ ાં આયોજિ કિિાિી અનિિાયમ સેિાઓ સાથે સાંકળાયેલ ુાં છે .

-

તે િાજ્ય સિકાિિા એિિાફટ અિે હેલલકોપ્ટિિી જાળિર્ીિી કામગીિી પર્ સાંભાળે છે . િાજ્યમાાં
િાગરિક ઉડ્ડયિ માટે આંતિમાળખાકીય સુનિિાઓ જેિીકે, હિાઇપટ્ટી, હિાઇઅડ્ડા, હેંગિિી
સુનિિાઓ િગેિે નિકાસિા કામો માટે માગમ અિે મકાિ નિભાગિે િાગરિક ઉડ્ડયિ નિભાગ દ્વાિા
કામગીિી સોંપિામાાં આિે છે .

-

સિકાિ હસ્તકિા નિમાિ અિે હેલલકોપ્ટિિા મિામત, ઇન્સ્પેકર્િ અંગેિી કામગીિીિા સમયે
ઉડ્ડયિ બાંિ કિિામાાં આિે, તે સમયે મહાનુભાિોિા અગત્યિા પ્રિાસો માટે ખાિગી કાંપિીઓિા
નિમાિ/હેલલકોપ્ટિ, િાગરિક ઉડ્ડયિ કચેિી દ્વાિા ભાડેથી મેળિિાિી કામગીિી.

-

િાગરિક ઉડ્ડયિ તથા પ્રિાસિ ક્ષેત્રિા નિકાસ માટે િિી કાંપિી M/s Gujarat State Aviation

Infrastructure Company Ltd. (GUJSAIL)િી િચિા કિિામાાં આિેલ છે .

આ કાંપિી સ્િાયત્ત

સાંસ્થા તિીકે વ્યાિસાનયક િીતે કામ કિર્ે. આ કાંપિીિો મુખ્ય હેત ુ ઉડ્ડયિ ક્ષેત્રનુ ાં માળખુાં તૈયાિ

નિયામક, િાગરિક ઉડ્ડયિિી કચેિી
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કિિાનુ ાં તેમજ િિિે, હેલીપેડનુ ાં બાાંિકામ, ડીઝાઇિ અિે આધુનિકિર્ કિિાનુ ાં છે , તેમજ ઉડ્ડયિ
માટેિી રેનિિંગ સાંસ્થા, ગ્રાઉન્ડ અિે કાગો હેન્ડલીંગ સનિિસ નિગેિેન ુ ાં છે .
-

િાજ્યમાાં હયાત

એિસ્રીપ્સ/હેલીપેડસ િગેિેિા નિકાસ તેમજ િિા

એિસ્રીપ/એિપોટમ સ/

હેલીપેડસ/ હેંગિ બિાિિા અિે તેમાાં જરૂિી સિલતો/સુનિિાઓ પુિી પાડિા તથા આ અંગેિો
અભ્યાસ કિી તેિો નિસ્ત ૃત અહેિાલ તૈયાિ કિિા અિે િાજ્યમાાં િિી મુલ્કી નિમાિિ નિનત તૈયાિ
કિિી, િાજ્યમાાં એક એિીએર્િ પાકમ બિાિવુ ાં િગેિે કામગીિી માટે એક કન્સલટન્સી એજન્સી
નિયુતત કિિી િગેિે માટે ગુજિાત સ્ટેટ એિીએર્િ ઇન્રાસ્રકચિ કાંપિી (GUJSAIL) િી િચિા
કિિામાાં આિેલ છે .
-

િાજ્યમાાં આિેલ હેલલપેડ ઉપિ ખાિગી હેલલકોપ્ટિનુ ાં ઉતિાર્ કિિા માટે જે તે ખાિગી ઓપિે ટિોએ
અત્રેથી પિિાિગી મેળિિાિી િહે છે .

ત્યાિબાદ જે તે જજલ્લાિા કલેકટિશ્રી દ્વાિા ઉતિાર્ માટે

માંજૂિી આપિામાાં આિે છે .
૨.૬

િાગહરક ઉડ્ડયિ દ્વારા આપિામાં આિતી સેિાઓિી યાદી અિે તેન ંુ સંણિપ્ત ધિિરિ.
આ નિભાગ દ્વાિા ઉપિ દર્ામિેલ પ્રવ ૃનત અિે કાયો હાથ િિિામાાં આિે છે .

૨.૭

િાગહરક ઉડ્ડયિિી અસરકારકતા અિે કાયભિમતા િિારિા માટેિી લોકો પાસેિી અપેિા.
ઉપિોતત દર્ામિલ
ે કાયો અિે પ્રવ ૃનતઓ અંગે ઉપયોગી અિે અમલી થઇ ર્કે તે મુજબિા સ ૂચિો
કિિામાાં આિે તેિી અપેક્ષા.

૨.૮

સેિા આપિાિા દે ખરે ખ ધિયંત્રિ અિે જાિેર ફહરયાદ ધિિારિ માટે ઉપલબ્િ તંત્ર.
િીચે દર્ામિલ
ે િામ, સિિામે વ્યક્તતઓ પત્ર લખીિે, ટેલીફોિ દ્વાિા, ઇમેલ દ્વાિા કે રૂબરૂ સાંપકમ થી
સહયોગ માટે સાંપકમ કિી ર્કે છે .

૨.૯

કચેરીન ંુ સરિામ ંુ :
નિયામક, િાગરિક ઉડ્ડયિિી કચેિી, ગુજિાત િાજ્ય
ગુજસેલ કોમ્પલેક્ષ,
ટોિે ન્ટ સબ સ્ટેર્િિી બાજુમાાં, સિદાિ િલ્લભભાઇ પટેલ ઇન્ટિિેર્િલ એિપોટમ ,
અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૪.

૨.૧૦

કચેરીિા કામકાજિો સમય :
કચેિી ર્રૂ થિાિો સમય

: સિાિે ૧૦:૩૦ કલાકે.

કચેિી બાંિ થિાિો સમય

: સાાંજિા ૦૬:૧૦ કલાકે.

નિયામક, િાગરિક ઉડ્ડયિિી કચેિી
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