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ધિયમ સંગ્રિ-૩
ુ રિાિી કાયભપધ્િધત
ધિિભય લેિાિી પ્રહક્રયામાં અનસ
૧.

ુ મપર્ે અક્સ્તત્િમાાં
જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે નિર્મય લેિા માટે કઇ િાગરિક ઉડ્ડયિ નિભાગ સાંપર્
કાયમપધ્િનત અનુસિિામાાં આિે છે .

આિેલ િ હોઇ સિકાિશ્રી દ્વાિા ખાતાિા િડા તિીકે
નિયામકશ્રી, િાગરિક ઉડ્ડયિિી નિમણ ૂક કિે લ છે .
નિયામકશ્રી દ્વાિા િાગરિક ઉડ્ડયિિે લગતી બાબતો
માટે યોગ્ય નિર્મય લેિા ડાયિે કટિ જિિલ ઓફ
સીિીલ એિીએર્િ(ડીજીસીએ), ન્યુ રદલ્હી, ભાિત
સિકાિિી કાયમપધ્િનત અનુસિિામાાં આિે છે .

૨

અગત્યિી બાબતો માટે કોઇ ખાસ નિર્મય મહાનુભાિોિી
લેિા

માટેિી

દસ્તાિેજી

સલામતી

અિે

સુિક્ષાિે

લગતી

કાયમપધ્િનતઓ/ અગત્યિી બાબતો જેમાાં સમયિો અભાિ હોય છે

ઠિાિેલી કાયમપધ્િનતઓ/ નિયત માપદાં ડો/ તેમજ ત્િરિત નિર્મયો લેિાિા હોય તેિા સમયે
નિયમો કયા કયા છે ? નિર્મય લેિા માટે કયા નિયામક, િાગરિક ઉડ્ડયિ દ્વાિા ડાયિે કટિ જિિલ
કયા સ્તિે નિચાિ કિિામાાં આિે છે ?

ઓફ સીિીલ એિીએર્િ (ડીજીસીએ), ન્યુ રદલ્હી,
ભાિત સિકાિિા CAR નિયમો મુજબ નિર્મય લેિામાાં
આિે છે .

તેમજ િાગરિક ઉડ્ડયિિે લગતા આ

નસિાયિા અન્ય નિર્મયો દા.ત. પોલીસીમાાં સુિાિા
િિાિા કિિા, િિા એિપોટમ સ બિાિિા તથા
અદ્યતિ કિિા, િાજ્યમાાં િિી એિલાઇન્સ ર્રૂ
કિિી, એિસ્રીપ િાઇટ ટુ યુઝ તિીકે ભાડા પટ્ટે
આપિી તેમજ એિીએર્િ પાકમ બિાિિા િગેિે
નિર્મય લેિા માટે અગ્ર સલચિશ્રી/ મુખ્યસલચિશ્રી/
માિ.માંત્રીશ્રી(િાગરિક ઉડ્ડયિ)/ માિ.મુખ્યમાંત્રીશ્રી
સ્તિે નિર્મય લેિાય છે .
૩

નિર્મયિે જિતા સુિી પહોંચાડિાિી કઇ િહીિટી કામગીિી જાહેિ જિતાિે સીિી સ્પર્મતી
વ્યિસ્થા છે ?

નિયામક, િાગરિક ઉડ્ડયિિી કચેિી

િથી.
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૪

નિર્મય લેિાિી પ્રરિયામાાં જેિા માંતવ્યો િાગરિક ઉડ્ડયિ અંગે નિર્મય લેિા માટે સિકાિશ્રી
લેિાિાિ છે તે અનિકાિીઓ કયા છે ?

દ્વાિા નિયામકશ્રીિે સાંપ ૂર્મ સત્તા આપિામાાં આિેલ
છે .

નિયામકશ્રી દ્વાિા િાગરિક ઉડ્ડયિિે લગતા

માંતવ્યો લેિા માટે ડીજીસીએ, ભાિત સિકાિિા
નિયમો મુજબ અલગ અલગ કન્સલટન્ટિી નિમણુકાં
કિી તેઓિા માંતવ્યો લેિામાાં આિે છે .

દા.ત.

એિપોટમ સનુ ાં બાાંિકામ કિવુ,ાં હેંગિનુ ાં બાાંિકામ કિવુ,ાં
એિિાફટ/હેલલકોપ્ટિિી મિામત અિે સાંચાલિ માટે
CARિા નિયમો મુજબ મિામત કાંપિીિી નિમણ ૂક
કિિી,

હેલલકોપ્ટિ/એિિાફટિા પાઇલટિા માંતવ્ય

લેિા િગેિે.
૫

નિર્મય લેિાિ અંનતમ સત્તાનિકાિ કોર્ છે ?

નિયામક, િાગરિક ઉડ્ડયિ દ્વાિા સિકાિશ્રી દ્વાિા
માંજૂિ કિિામાાં આિેલ બજેટિી મયામદામાાં િહીિે
નિર્મય લેિામાાં આિે છે .

િીનત ઘડતિ અંગેિા

નિર્મય લેિા માટે અગ્ર સલચિશ્રી/મુખ્ય સલચિશ્રી/
માિ.માંત્રીશ્રી(િાગરિક ઉડ્ડયિ) /માિ.મુખ્યમાંત્રીશ્રી
લેિલે કાગળો િજુ કિિામાાં આિે છે .
૬

જે અગત્યિી બાબતો પિ જાહેિ સત્તાનિકાિી

--

દ્વાિા નિર્મયો લેિામાાં આિે છે તેિી મારહતી
અલગ િીતે િીચેિા િમુિામાાં આપો. િમ
િાંબિ, જેિા પિ નિર્મય લેિાિાિ છે તે
નિષય, માગમદર્મિ સુચિ/રદર્ાનિદે ર્િો કોઇ
હોય તો, અમલીિી પ્રિીયા, નિર્મય લેિાિી
કાયમિાહીમાાં સાંકળાયેલ અનિકાિીઓિો હોદ્દો,
ઉપિ જર્ાિેલ અનિકાિીઓિા સાંપકમ અંગેિી
મારહતી, જો નિર્મયથી સાંતોષ િ હોય તો,
કયા અિે કેિી િીતે અપીલ કિિી?

નિયામક, િાગરિક ઉડ્ડયિિી કચેિી
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