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ધિયમ સંગ્રિ-૧૭
અન્ય ઉપયોગી માહિતી.
ુ ાતાં પ્રશ્નો અિે તેિા જિાબો
૧૮.૧ લોકો દ્વારા પછ
૧.

માહિતી અધિકાર બાબતિો અધિધિયમ-૨૦૦૫ કયારિી અમલમાં આિેલ છે . ?
મારહતી અનિકાિ બાબતિો અનિનિયમ-૨૦૦૫, ૧૨મી ઓકટોબિ-૨૦૦૫ (૧૫મી જુિ-૨૦૦૫ િા
િોજ તેિા ઘડતિથી ૧૨૦માાં રદિસ)થી અમલમાાં આિેલ છે .

૨.

“માહિતી” એટલે શ ંુ ?
મારહતી એટલે દફતિ, દસ્તાિેજો, યાદીઓ, ઇ-મેઇલ, માંતવ્યો, સલાહો, પ્રેસ િીલીઝ, પરિપત્રો,
હક
ુ મો, લોગબુકસ, કિાિ, અહેિાલો, કાગળ, િમુિાઓ, મોડેલ, કોઇપર્ ઇલેકરોનિક રૂપમાાં ડેટા
સામગ્રી અિે અત્યાિે અમલમાાં હોય તેિા કોઇપર્ કાયદા અન્િયે કોઇ જાહેિ સત્તાનિકાિી દ્વાિા
મેળિિામાાં આિિાિ કોઇપર્ ખાિગી સાંસ્થાિે લગતી મારહતી.

૩.

માહિતીિો અધિકાર એટલે શ?ંુ
મારહતીિા અનિકાિમાાં િીચેિાિો સમાિેર્ થાય છે :
(૧)

કાયો, દસ્તાિેજો, દફતિોનુ ાં નિિીક્ષર્ કિવુ ાં

(િ)

દસ્તાિેજો અથિા દફતિોિી િોંિ કિિી, ઉતાિા અથિા પ્રમાલર્ત િકલો

(૩)

સામગ્રીિા પ્રમાલર્ત િમુિા લેિા.

(૪)

નપ્રન્ટ આઉટ,ડીસ્કેટ, ફ્લૉપી, ટેપ, નિરડયો, કેસેટ અથિા કોઇપર્ અન્ય ઇલેતરોનિતસ િીતે
અથિા નપ્રન્ટ આઉટથી મારહતી મેળિિી.

૪.

જાિેર સત્તાતંત્ર (Public Authority) એટલે શ ંુ ?
જાહેિ સત્તાતાંત્ર એટલે િીચેિા દ્વાિા સ્થાપિામાાં આિેલ કે િચિામાાં આિેલ સ્િ-િાજ્યનુ ાં કોઇપર્
સત્તાતાંત્ર (Authority) અથિા માંડળ (Body) અથિા સાંસ્થા (Institution)
(ક)

બાંિાિર્ દ્વાિા કે તે અન્િયે

(ખ)

સાંસદ દ્વાિા ઘડિામાાં આિેલ/અન્ય કોઇપર્ કાયદા દ્વાિા

(ગ)

િાજ્ય નિિાિસભા દ્વાિા ઘડિામાાં આિેલ/ અન્ય કોઇપર્ કાયદા દ્વાિા

(િ)

સમુલચત સિકાિ દ્વાિા બહાિ પાડિામાાં આિેલ જાહેિિામા કે કિિામાાં આિેલ હક
ુ મ દ્વાિા
સ્થપાયેલ અિે િીચેિાિો તેમાાં સમાિેર્ થાય છે .
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(૧)

સમુલચત સિકાિ દ્વાિા પ્રત્યક્ષ કે પિોક્ષ િીતે તેિા િાર્ાાં ભાંડોળથી ચાલતી હોય એિી
સિકાિી માલલકી, નિયાંત્રર્ અથિા સિકાિિી મોટી િકમિી િાર્ાકીય સહાયથી ચાલતી
સાંસ્થા, તેમજ

(િ)
૫.

સમુલચત સિકાિનુ ાં મોટી િકમનુ ાં િાર્ાાં ભાંડોળ મેળિતી હોય એિી ખાિગી સાંસ્થા

જાિેર માહિતી અધિકારીઓ કોિ છે ?
સિકાિી મારહતી અનિકાિીઓએ જાહેિ સત્તા તાંત્રો દ્વાિા તમામ િહીિટી એકમો અથિા તેિા
નિયાંત્રર્ હેઠળિી કચેિીઓમાાં નિયુતત કિિામાાં આિતા અનિકાિીઓ છે , કે જેઓિે આ અનિનિયમ
હેઠળ મારહતી મેળિિા માટે નિિાંતી કિતા િાગરિકોિે મારહતી પુિી પાડિાિી હોય છે .

૬.

માહિતી મેળિિા માટે અરજી કરિાિી પ્રહક્રયા શ ંુ છે ?

(૧)

જે બાબત માટે મારહતી મેળિિાિી હોય તેિી નિગતો દર્ામિતી અિજી સિકાિી મારહતી અનિકાિીિે
લેખીતમાાં અથિા નિજાણુ ાં માધ્યમો દ્વાિા ગુજિાતીમાાં, અંગ્રેજીમાાં અથિા રહન્દીમાાં કિિી.

(િ)

કઇ બાબત અંગે મારહતી મેળિિાિી છે તે અંગેિા કાિર્ો દર્ામિિાિી જરૂિ િથી.

(૩)

નિયત કિિામાાં આિે તેટલી ફી ચુકિો, ગિીબી િે ખા હેઠળિી કક્ષામાાં આિતા લોકો એ કોઇ જ ફી
ચુકિિાિી િહેતી િથી.

(૪)

સિકાિી મારહતી અનિકાિી નિયત કિે લી સમય મયામદાનુ ાં પાલિ િ કિી ર્કે તો અિજદાિિે
મારહતી નિિામ ૂલ્યે પુિી પાડિી.

૭.

માહિતી મેળિિા માટેિી સમય મયાભ દા કેટલી છે ?

(૧)

અિજી મળ્યાિી તાિીખથી ૩૦ રદિસ સુિીમાાં.

(િ)

વ્યક્તતિી જાર્ અિે સ્િતાંત્રતાિે અસિકતામ હોય તે સાંજોગોમાાં મારહતી મેળિિા માટે ૪૮ કલાક.

(૩)

જો અિજી મદદિીર્ સિકાિી મારહતી અનિકાિીિે મારહતી માટે આપી હોય તો જિાબ આપિાિા
ઉપિોતત સમયગાળામાાં પ રદિસિો સમય િિાિિામાાં આિર્ે.

(૪)

જો આમાાં ત્રીજા પક્ષકાિિા રહત સમાયેલ હર્ે તો સમય મયામદા ૪૦ રદિસ સુિીિી િહેર્ે.

(૫)

નિયમ સમય મયામદામાાં મારહતી આપિામાાં નિષ્ફળ જવુ ાં તેિો અથમ મારહતી આપિાિો અસ્િીકાિ
કિિામાાં આિે છે તે માિિામાાં આિર્ે.

૮.

માહિતી આપિાિા અથિીકાર માટેન ંુ કારિ શ ંુ બિી શકે ?

(૧)

જો તેિે પ્રગટ કિિામાાંથી મુક્તત આપિા હેઠળ આિિી લેિાયેલ હોય

(૨)

જો તેમાાં િાજ્ય નસિાયિી અન્ય કોઇ વ્યક્તતિા કોપીિાઇટિો ભાંગ કિિામાાં આવ્યો હોય.
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૯.

દં ડિી જોગિાઇઓ કોઇ છે ?
દિે ક સિકાિી મારહતી અનિકાિી િીચેિા માટે દિિોજ ₹ ૨૫૦ લેખે મહત્તમ ₹ ૨૫,૦૦૦ સુિી દાં ડ
માટે જિાબદાિ િહેર્ે.

(૧)

અિજી િહીં સ્િીકાિિા માટે

(િ)

િાજબી કાિર્ નસિાય મારહતી આપિામાાં નિલાંબ કિિા.

(૩)

બદ ઇિાદાથી મારહતી આપિાિો ઇન્કાિ કિિો.

(૪)

જાર્ીબ ૂલઝિે અધ ૂિી, ખોટી ગેિમાગે દોિિાિી મારહતી આપિી.

(૫)

જેિી માાંગર્ી કિી હોય તે મારહતીિો િાર્ કિિો, અિે

(૬)

કોઇપર્ િીતે મારહતી પુિી પાડિામાાં અડચર્ ઊભી કિિી.

૧૦.

અદાલતોન ંુ અધિકાર િેત્ર શ ુ છે ?
મારહતી અનિકાિ બાબતિો અનિનિયમ અન્િયે કિિામાાં આિેલ કોઇપર્ હક
ુ મ સામે કિે લ દાિાઓ
કે અિજીઓ િીચલી અદાલતો સ્િીકાિી ર્કર્ે િહીં, આમ છતાાં બાંિાિર્િી કલમ-૩ િ અિે ૨૨૫
હેઠળ સુનપ્રમ કોટમ અિે હાઇકોટમ િા િીટ ક્ષેત્રાનિકાિીિે કોઇ અસિ પહોંચતી િથી.

િાગહરક ઉડ્ડયિ સંબિ
ં માં લોકો દ્વારા પ ૂછાતા પ્રશ્નો અિે તેિા જિાબો
(૧)

ુ રાત સરકાર પાસે કેટલા ધિમાિ અિે િેણલકોપ્ટર છે . ?
ગજ
ગુજિાત સિકાિ પાસે એક સુપિ રકિંગ બી-૨૦૦ ટબોપ્રોપ નિમાિ અિે એક ડોફીિ એિ-૩
હેલલકોપ્ટિ છે .

(૨)

રાજ્યમાં સરકારશ્રી દ્વારા અમદાિાદ એરપોટભ ખાતે િવ ંુ િેંગર બિાિિામાં આિેલ ત્યાં કઇ કઇ
કામગીરી કરિામાં આિે છે ?
િાજ્ય સિકાિશ્રીિા પોતાિા નિમાિ અિે હેલલકોપ્ટિિી સલામતી માટે િવુ ાં હેંગિ બિાિિામાાં
આિેલ છે . જ્યા િાજ્ય સિકાિિા મહાનુભાિોિા ઉડ્ડયિ પ્રિાસોિી કામગીિી, તદ્દઉપિાાંત નિમાિ
અિે હેલલકોપ્ટિિા મિામત, સાંચાલિ અિે જાળિર્ીિી કામગીિી તેમજ િાજ્યમાાં ખાિગી નિમાિ
અિે હેલલકોપ્ટિનુ ાં મિામત થઇ ર્કે તે માટેિી કામગીિી અિે િાજ્યમાાં અલગ અલગ જગ્યાએ
હિાઇપટ્ટીઓ બિાિિી, જેિી મુખ્યત્િે કામગીિી કિિામાાં આિે છે .
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(૩)

ુ સેલ કં પિી રચિા કરિામાં આિેલ છે તે કં પિી દ્વારા કઇ કઇ કામગીરી
રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ગજ
કરિામાં આિે છે ?
ગુજિાત સિકાિે ઉડ્ડયિ ક્ષેત્રમાાં થતા ઝડપી નિકાસિી તકિે ઝડપી લેિા માટે ગુજિાત સ્ટેટ
એિીએર્િ ઇન્રાસ્રકચિ કુાં લી. - GUJSAIL કાંપિીિી સ્થાપિા કિી છે . જે એિપોટમ અિે સાંબનાં િત
આંતિમાળખાકીય સુનિિાઓિા નિકાસિા આયોજિ કાયમમાાં સહાયરૂપ થર્ે. િાજયિા એિપોટમ િે
લગતી અસ્યામતોિી યાદી કાંપિી હસ્તક િખાર્ે. તે એિરફલ્ડિે નિયાંનત્રત કિિા તેમજ જાળિર્ી
કિિા માટેિી કામગીિી કિર્ે.

િાગરિક ઉડ્ડયિિા નિકાસિા કાિર્ોસિ કોઇપર્ સ ૂલચત નિકાસ

જેિા કે, ગ્રીિરફલ્ડ એિપોટમ , MRO, ખાિગી એિપોટમ , આંતિિાષ્રીય હિાઇમથક, મેરડકલ
ઇમિજન્સીમાાં હેલલકોપ્ટિિો ઉપયોગ કિિો નિગિે િો આ કાંપિી અભ્યાસ કિર્ે.
(૪)

ુ રાત સરકાર દ્વારા રાજ્યમાં આંતરરાજ્ય િિાઈ જોડાિ માટે આયોજિ કરે લ છે કે કેમ? જો િા
ગજ
તો તે અંગે િી માહિતી આપિી.
સિકાિશ્રી દ્વાિા આંતિ િાજ્ય હિાઈ સેિા ર્રૂ કિિા માટે મે. િેન્ચુિા એિ કિેતટિે કામગીિી
સોંપિામાાં આિેલ છે . માિ.માંત્રીશ્રી, િાગરિક ઉડ્ડયિ દ્વાિા તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૬િા સુિત-ભાિિગિિાજકોટ તેમજ િાજકોટ-ભાિિગિ–સુિત માટે હિાઈ સેિાિે ખુલ્લી મુકેલ છે .
િાજકોટ

અિે

અમદાિાદ-કાંડલા

માટેિી

હિાઇ

સેિા

િજી

ઓકટોબિ,

તેમજ પોિબાંદિ૨૦૧૬િા

િોજ

માિ.મુખ્યમાંત્રીશ્રી દ્વાિા ખુલ્લી મુકેલ છે .
(૫)

ુ ાિોિે ઉડ્ડયિિી તાલીમ મળી શકે તે માટે રાજ્ય સરકારે કોઇ કામગીરી કરે લ છે ?
રાજ્યિા યિ
િાજ્યિા યુિાિિિે ઉડ્ડયિિી તાલીમ સહેલાઈથી મળી ર્કે તે માટે અમદાિાદ એિીએર્િ
એિોિોટીકસ લી. સાથે એમ.ઓ.યુ. કિીિે મહેસાર્ા ખાતે ફ્લાઈંગ તલબ ચલાિિા માટે Right to

Use of Airstrip તિીકે આપિામાાં આિેલ છે . જે ડી.જી.સી.એ., ન્યુ રદલ્હી, નમનિસ્રી ઓફ સીિીલ
એિીએર્િ નિભાગિા િક્કી થયેલ જરૂરિયાત મુજબ ચાલે છે .
(૬)

રાજ્યમાં કેટલી જગ્યાએ એરથરીપ બિાિિાન ંુ આયોજિ છે ?
િાજયમાાં પ્રિાસિ, ઉદ્યોગ અિે િાગરિક ઉડ્ડયિિા નિકાસ માટે િાજય સિકાિ દ્વાિા ૯ સ્થળોએ
એિસ્રીપ બિાિિાનુ ાં આયોજિ કિે લ છે . જેમાાં અંકલેશ્વિ, પાલલતાર્ા, મોિબી, દ્વાિકા, દહેજ, અંબાજી,
િોલાિીિા, િાજકોટ અિે બગોદિા (એિીએર્િ પાકમ ) જેિા યાત્રાિામિા સ્થળોએ હિાઇપટ્ટી
બિાિિાિી યોજિા છે . જેિી કામગીિી પ્રગનતમાાં છે .

(૭)

રાજ્યમાં િેણલકોપ્ટર દ્વારા પોણલસ સેિા શરૂ કરિા અંગે કોઇ ધિચારિા કરે લ છે કે કેમ?
ગુજિાત સિકાિશ્રી દ્વાિા િાજ્યમાાં હેલલકોપ્ટિથી પોલલસ સેિા ર્રૂ કિિા માટે માંજૂિી આપિામાાં
આિેલ છે .

જેમાાં પોલલસ દ્વાિા િાજ્યમાાં એન્ટીિક્ષલ પ્રવ ૃનત, િાજ્યિી જિતાિી સલામનત તેમજ

અન્ય પોલલસિે લગતી પ્રવ ૃનત માટે હેલલકોપ્ટિિો ઉપયોગ કિિામાાં આિર્ે.
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નિર્મય લેિામાાં આિેલ છે કે, એિબોિમ લો ઇન્ફોસમમેન્ટ સેિાિે સફળતા પુિમક પાિ પાડિા માટે
ગુજસેલ કાંપિીએ હેલલકોપ્ટિ ખિીદિા અંગેિી પ્રરિયા કિિાિી િહેર્ે તેમજ હેલલકોપ્ટિ ખિીદ્યા બાદ
તેિા ઉડ્ડયિિે લગતી કામગીિી કિિાિી િહેર્ે.

તેમજ હેલલકોપ્ટિિા મિામત અિે સાંચાલિિી

જિાબદાિી ગુજસેલ કાંપિીિે સોંપિા અંગે સિકાિશ્રીએ નિર્મય લીિેલ છે .
(૮)

અન્ય કોઇ જગ્યાએ એમ.આર.ઓ. શરૂ કરિાન ંુ સરકારશ્રીન ંુ આયોજિ છે કે કેમ?
િાજ્ય સિકાિશ્રી ભરૂચ િજીકિા અંકલેશ્વિ ખાતે એિસ્રીપ બિાિિા માટે નિકાસર્ીલ છે .

આ

એિસ્રીપિો ઉપયોગ ઉડ્ડયિિી કામગીિી માટે કિિામાાં આિર્ે અિે ત્યાાં બોઇંગ/એિબસ જેિા
નિમાિો ઉડાિ અિે ઉતિાર્ કિી ર્કર્ે.
ઉપયોગ કિિાિી યોજિા છે .

તદ્દઉપિાાંત આ જ હિાઇપટ્ટી કાગો સુનિિાઓ માટે

િાજ્યમાાં નિમાિ/હેલલકોપ્ટિ ક્ષેત્રિા સાંપ ૂર્મ મિામત અિે

જાળિર્ીમાાંથી આિક પેદા કિિા માટે ગુજસેલ કાંપિી દ્વાિા અંકલેશ્વિ એિસ્રીપ ખાતે
આંતિિાષ્રીય સ્ટાન્ડડમ સુયોજજત એક એમ.આિ.ઓ. બિાિિાનુ ાં આયોજિ છે .
(૯)

અમરે લી ખાતે એરોથપોટભ િબ બિાિિાન ંુ કોઇ આયોજિ છે કે કેમ તેિી માહિતી આપિી.
ગુજસેલએ એિો કલબ ઓફ ઇન્ન્ડયા (એસીઆઇ)િો સાંપકમ કિે લ છે , જેિી ભાિત સિકાિશ્રી દ્વાિા
દે ર્માાં એિોસ્પોટમ પ્રવ ૃનતઓનુ ાં સમથમિ અિે નિકાસ કિિા માટે સ્થાપિા કિિામાાં આિેલ છે .
એસીઆઇએ ગુજિાતમાાં એિોસ્પોટમ ઉદ્યોગિો નિકાસ કિિામાાં િસ દાખવ્યો છે , અિે હકાિાત્મક
પ્રનતભાિ આપેલ છે .

એસીઆઇએ ભાિતમાાં એિોસ્પોટમ હબ તિીકે િાજ્ય સિકાિશ્રીિી અમિે લી

હિાઇપટ્ટીિો નિકાસ કિિાિી દિખાસ્ત કિે લ છે , અિે સિે કિીિે અમિે લી હિાઇપટ્ટી એિોસ્પોટમ
ક્ષેત્રિા નિકાસ માટે અનુકુળ સ્થાિ તિીકે સલામત હોિાનુ ાં જાહેિ કિે લ છે . અમિે લી હિાઇપટ્ટીિો
ઉપયોગ સાચી રદર્ામાાં ચોક્કસ પગલુ હર્ે અિે િાજય અિે દે ર્િા એિોસ્પોટમ ઉત્સાહી અિે
અક્સ્તત્િ માટે જરૂિી સમથમિ અિે પ્રોસ્તાહિ પુરુ પાડર્ે. આ પ્રવ ૃનતથી િાજ્યિા પ્રિાસિ ઉદ્યોગિે
ઉત્તેજિ મળર્ે, જેમાાં હોબી ફલાયસમ અિે એિો સમથમકો િાજ્યિા પ્રિાસીઓિે આકષમર્ે. આ પ્રવ ૃનત
ર્રૂ કિિાથી એિોસ્પોટમ નિકાસિી બાબતમાાં ગુજિાત િાજ્ય દે ર્નુ ાં એક મોડેલ િાજ્ય સ્થાપીત થર્ે.
(૧૦)

પ્રિાસિ/િાધમિક થિળોએ િેણલકોપ્ટર સેિા શરૂ કરિાન ંુ આયોજિ િોય તો તેિી માહિતી આપિી.
ગુજિાત િાજ્ય તેિા િાનમિક સ્થળો અિે યાત્રાિામ માટે પ્રખ્યાત છે જેિે ધ્યાિમાાં લઈિે િાજ્ય
સિકાિે િિો પ્રોજેતટ ર્રૂ કિિાનુ ાં િક્કી કિે લ. હેલલકોપ્ટિ જોડાર્િી કામગીિી ગુજસેલ દ્વાિા
કિિામાાં આિર્ે. િાજ્યમાાં એિીએર્િિે સામર્થયમ માટે િિી કાંપિીિી (ગુજસેલ) િી સ્થાપિા
કિિામાાં આિેલ કે જે ઉડ્ડયિિે લગતી કામગીિી કિર્ે. ગુજસેલ દ્વાિા િાિા ર્હેિિે મોટા ર્હેિ
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સાથે જોડિા ઉપિાાંત પ્રિાસિ ક્ષેત્રિે નિકસાિિામાાં આિર્ે. ગુજિાત િાજ્ય તેિા િાનમિક સ્થળો
અિે યાત્રાિામ માટે પ્રખ્યાત છે , આથી દ્વાિકા, સોમિાથ અિે અંબાજી ખાતે હિાઈ જોડાર્િી સેિાનુ ાં
આયોજિ છે .
(૧૧)

રીજીયોિલ કિેકટીિીટી થકીમ (આર.સી.એસ)
ભાિત સિકાિિા િાગરિક ઉડ્ડયિ માંત્રાલય દ્વાિા “િેર્િલ સીિીલ એિીએર્િ પોલીસી-૨૦૧૬”
બહાિ પાડિામાાં આિેલ છે . જેમાાં િાગરિક ઉડ્ડયિ ક્ષેત્રિો અિે ઉડ્ડયિ માળખાિો નિકાસ થાય તે
ુ ી “િીજીયોિલ કિેકટીિીટી સ્કીમ(આિ.સી.એસ)” હેઠળ એિપોટમ િા નિકાસ તેમજ હિાઇ જોડાર્
હેતથ
ુ ી ભાિત સિકાિિા િાગરિક ઉડ્ડયિ માંત્રીશ્રીિી ૧લી સપ્ટેમ્બિ, ૨૦૧૬િી ગુજિાત
મળી િહે તે હેતથ
મુલાકાત િખતે તેઓ સાથે મેમોિે ન્ડમ ઓફ અન્ડિસ્ટેન્ડીંગ(એમ.ઓ.યુ.) કિિામાાં આિેલ છે .

(૧૨)

ુ સેલ ખાતે સોલર પાિર પ્રોજેતટ અંગે ન ંુ આયોજિ.
રાજ્ય સરકારિી માણલકીિી િિાઇપટ્ટી તેમજ ગજ
િનિિીકિર્ ઉજામ સ્ત્રોત અમલીકિર્ કિિા માટે યોજિા હેઠળ િાજ્ય સિકાિશ્રીિી માલલકીિી ત્રર્
હિાઇપટ્ટી મહેસાર્ા, માાંડિી અિે અમિે લી ખાતે તેમજ અમદાિાદ એિપોટમ ખાતે આિેલ િાજ્ય
સિકાિશ્રીિા ગુજસેલ કોમ્પલેક્ષમાાં સોલિ પાિિ પ્રોજેતટ િાાંખિાનુ ાં આયોજિ છે .

(૧૩)

ડીસા એરપોટભ ન ંુ િધિિીકરિ કરિા બાબત.
રડસા એિપોટમ િે ગુજિાત સિકાિિી RCS યોજિા હેઠળ આિિી લેિામાાં આિેલ છે . જે મુજબ ડીસા
એિપોટમ િે િિીિીકિર્ કિિાનુ ાં આયોજિ છે .

જેમાાં િીચે મુજબિી કામગીિી કિિામાાં આિર્ે.

િિિે સમાિકામ, બાઉન્રીિોલ બાાંિકામ, નસક્યુિીરટ સેિા પ ૂિી પાડિી, હાલિાાં બાાંિકામનુ ાં સમાિકામ
કિવુ,ાં િાઇટ ફલાઇંગ સુનિિા નિકસાિિી, હેંગિ તથા ટેક્ષી-િે નુ ાં બાાંિકામ નિ. કામગીિી કિિાનુ ાં
આયોજિ છે . ત્યાિબાદ ડીસા એિપોટમ િે આંતિિાજ્ય હિાઇ જોડાર્ કિિામાાં આિિાિ છે તેમજ
એિોસ્પોટમ એતટીિીટી, એિ-ર્ો, િોડ-ર્ો નિ. ઇિેન્ટ કિિાનુ ાં આયોજિ છે .
(૧૪)

રાજકોટ ખાતે ગ્રીિ હફલ્ડ એરપોટભ બિાિિા બાબત.
િાજકોટ ખાતેન ુ ાં હાલનુ ાં એિપોટમ ર્હેિિી મધ્યમાાં આિેલ હોિાથી તેિા નિસ્ત ૃનતકિર્િે અિકાર્
િથી. આથી સિકાિશ્રીએ ભાિત સિકાિ સાથે પિામર્મ કિીિે આંતિિાષ્રીય કક્ષાનુ ાં તમામ સુનિિા
િિાિતુ ાં ગ્રીિ ફીલ્ડ એિપોટમ િાજકોટ ખાતે નિકસાિિાનુ ાં આયોજિ કિે લ છે .

જેિાથી સમગ્ર

સૌિાષ્ર નિસ્તાિિી જિતાિે હિાઈ સેિાિી ઉત્તમ સુનિિા મળી િહેર્ે.
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(૧૫)

િેણલકોપ્ટર રૂટ થટડી બાબત.
ગુજસેલ માિફત દ્વાિકા, સોમિાથ, અંબાજી, લગિિાિ, પાલલતાર્ા અિે ગુજિાત િાજ્યિા અન્ય
સ્થળોએ િજીકિા એિપોટમ થી સીિા જોડાર્ માટે િાજ્યમાાં હેલલકોપ્ટિ કિેન્તટનિટી સેિાઓ હાથ
િિિાનુ ાં આયોજિ છે . આથી, ગુજસેલ દ્વાિા સેિાઓ ર્રૂ કિતા પહેલાાં ઊંડાર્પ ૂિમકિા નિશ્લેષર્િા
આંકડાઓ મેળિિા માટે પ ૂિમ-ર્યતા અભ્યાસ હાથ િિિામાાં આિર્ે. જેમ કે, રારફકનુ ાં દૃશ્ય,
એિપોટમ િી કક્ષામાાં સુિાિો, હેલીપેડિી આિશ્યકતા અિે એિપોટમ અિે હેલલપેડ પિ સલામતી અિે
સુિક્ષા માપિા માટેિી જરૂિીયાત િગેિે માટે સલાહકાિિી નિમણ ૂક કિિાનુ ાં આયોજિ છે .

(૧૬)

સી પ્લેિ ટુર
િાજ્ય િાગરિક ઉડ્ડયિ નિભાગ ગુજિાતિા જળાર્યો માિફતે હિાઈ જોડાર્ પ ૂરુાં પાડિા માટે સી
પ્લેિ ટુિ (પાર્ી ઉપિ ચાલતા નિમાિ) માટે યોજિા બિાિી િહ્ુાં છે . િાજ્ય સિકાિશ્રીનુ ાં ૧.
એકતાિી પ્રનતમા (સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી) ૨. સાપુતાિા 3. દ્વાિકા ૪. સોમિાથ ૫. કોટેશ્વિ ૬. િિોઈ
ડેમ ૭. માાંડિી ૮. િલસાડ જેિા ર્હેિોિે નિમાિ માિફત જોડિાનુ ાં આયોજિ છે .

(૧૭)

દ્વારકા, અંબાજી ખાતે િિાઇપટ્ટી માટે ખાિગી જમીિ સંપાદિ બાબત.
દે ર્-નિદે ર્થી આિતા યાનત્રકો, શ્રધ્િાળુઓ અંબાજી માંરદિ તેમજ દ્વાિકાિીર્િાાં દર્મિિો લાભ ઝડપી
તેમજ સિળતા પ ૂિમક મેળિી ર્કે તે માટે સિકાિશ્રી દ્વાિા અંબાજી તેમજ દ્વાિકા ખાતે હિાઇપટ્ટી
બાાંિકામનુ ાં આયોજિ કિિામાાં આિેલ છે .

(૧૮)

ે િ બાબત.
ગીરિાર િેલીપેડન ંુ અપગ્રેડશ
જુિાગઢ જીલ્લા થી ૪ કી.મી .અંતિે ગીિિાિ પિમત આિેલ છે .જેિી ઉંચાઇ લગભગ ૩૨૦૦ ફીટ
છે .જ્યાાં ભગિાિ દત્તાત્રેય તથા અંબાજી માતાનુ ાં પ્રનસધ્િ માંદીિ આિેલ છે . શ્રિાળુઓ ઝડપથી
તથા સિળતાથી હેલીકોપ્ટિ માિફત માંદીિે જઇ ર્કે તે માટે ગીિિાિિી ઉંચાઇ પિ હેલીપેડ
બિાિિામાાં આિેલ છે . પિાં ત ુ હાલમાાં આ હેલીપેડ કાયમિત િથી .ગીિિાિ ખાતે હેલી સનિિસ ચાલુ
કિિા માટે હયાત હેલીપેડિે નિકસાિવુ આયોજિ છે .
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(૧૯)

મિત્િિા થિળોએ કાયમી િેલીપેડ બાબત.
અમદાિાદ એિપોટમ ખાતે મહાનુભાિોનુ ાં હેલલકોપ્ટિ દ્વાિા ઉડ્ડયિ અિે ઉતિાર્ થાય છે .તેથી
મહાનુભાિોિા િીિીઆઇપી નસક્યુિીટી માટે અલગ હેલલપેડ હોવુ જરૂિી છે .જેિા માટે અમદાિાદ
એિપોટમ ખાતે આિેલ ગુજસેલ કોમ્પલેક્ષિી બાજુિી જગ્યા અનુકુળ હોઇ, એિપોટમ સ ઓથોિીટી ઓફ
ઇન્ડીયા પાસેથી જ્ગગ્યા મેળિિા માટેિી કામગીિી ચાલી િહેલ છે .

(૨૦)

ુ ન્સ બાબત.
િિાઈ એમ્બબ્યલ
સુપિસોનિક ઝડપ અિે મુસાફિીિા નિકલ્પોિી આધુનિક દુનિયામાાં, હિાઈ એમ્બ્યુલન્સ સેિાઓ ખ ૂબ
ફાયદાકાિક અિે લાભદાયી બિી છે . હિાઈ એમ્બ્યુલન્સ લોકોિી સહાય કિિા માટે ચમત્કાિ કિી
ર્કે છે , અિે તેઓિે જે તાત્કાલલક જરૂિી હોય તે િાહત આપી ર્કે છે . હિાઈ એમ્બ્યુલન્સે સમગ્ર
નિશ્વમાાં હજાિો જજિંદગીઓિે બચાિિા માટે મદદ કિી છે .
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૧૮.૨ માહિતી મેળિિા અંગે.
૧

અિજી પત્રક (સાંદભમ માટે ભિે લા અિજી :

--

પત્રકિી િકલ)

૨

:

ફી

કાયદા હેઠળ િક્કી થયા મુજબ
(અિજી ફી રૂા. ૨૦/-)

૩
૪

મારહતી મેળિિા માટે અિજી કઇ િીતે :

કાયદા

કિિી, કેટલીક રટપ્પર્ી.

નિયમોમાાં સુચવ્યા મુજબ અિજી કિિી.

મારહતી આપિાિો ઇન્કાિ કિિામાાં આિે :

મારહતી અનિકાિ અનિનિયમ ૨૦૦૫િી

તેિા િખતે િાગરિકિા અનિકાિ અિે

કલમ-૧૨(૧) મુજબ નિયામકશ્રી, િાગરિક

અપીલ કિિાિી કાયમિાહી.

ઉડ્ડયિ એપેલેટ અનિકાિી તિીકે િક્કી

હેઠળ

સિકાિે

પ્રનસધ્િ

કિે લ

થયેલ છે . તેઓિે અપીલ કિી ર્કાય.
૧૮.૩

જાિેર તંત્ર દ્વારા લોકોિે અપાતી તાલીમિી બાબતમાં :
આ નિભાગ દ્વાિા કોઇ તાલીમ આપિામાાં આિતી િથી.

તેમ છત્તા સામાન્ય િહીિટ નિભાગ /

િસુતા પ્રભાગ હસ્તકિી સિદાિ પટેલ િાજ્ય િહીિટી સાંસ્થા દ્વાિા આિટીઆઇ એતટ બાબતે
સિકાિી કમમચાિીઓ અિે એિજીઓ/મીડીયા નિગેિેિે તાલીમ આપિામાાં આિે છે .
૧૮.૪

ધિયમ સંગ્રિ-૧૩માં સમાધિષ્ટ િ કરાયેલ િોય તેિા, જાિેર તંત્રએ આપિાિા પ્રમાિપત્રો, િા-િાંિા
પ્રમાિપત્ર.
નિભાગ દ્વાિા િાજ્યમાાં આિેલ હેલલપેડ ઉપિ ખાિગી હેલલકોપ્ટિિા ઉતિાર્ માટે જેતે જીલ્લાિા
કલેકટિશ્રીિે ઉતિાર્િી પિિાિગી માટે િા-િાાંિા પ્રમાર્પત્ર આપિાિા થાય છે .

૧૮.૫

િોંિિી પ્રહક્રયા અંગે .
નિભાગ દ્વાિા કોઇ િોંિર્ી કિિામાાં આિતી િથી.

૧૮.૬

જાિેર તંત્રએ કર ઉઘરાિિા અંગે .
નિભાગ દ્વાિા કોઇ કિ ઉઘિાિિાિા થતાાં િથી.

૧૮.૭

િીજળી/પાિીિા િંગામી અિે કાયમી જોડાિો આપિા અંગે
આ બાબત મ્યુનિનસપલ કોપોિે ર્િ /િગિપાલલકા /યુપીસીએલ િે લાગુ પડર્ે.

૧૮.૮

ુ ી પાડિામાં આિિાર અન્ય સેિાઓિી ધિગત.
જાિેર તંત્ર દ્વારા પર
નિભાગ દ્વાિા કોઇ સેિા પુિી પાડિામાાં આિતી િથી.

****

નિયામક, િાગરિક ઉડ્ડયિિી કચેિી

Page 33

