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િનયમ સં હ-૧
નાગ રક ઉ યનની િવગતો, કાય અને ફરજો
૨.૧

નાગ રક ઉ યનનો ઉ ે શ/હ ુ :
નાગિરક ઉ યન િવભાગ

ારા રા ય સરકારના િવમાન/હેિલકો ટરના િનભાવ, સંચાલન અને

જાળવણીની કામગીરી તથા મહાનુભાવોના અગ યના સરકારી કામો અંગેના પ્રવાસો માટે િવમાન/
હેિલકો ટરને સતત ઉ યન કક્ષામાં રાખવાની યવ થા કરવાની કામગીરી સંભાળવામાં આવે છે .

૨.૨

નાગ રક ઉ યન ંુ મીશન / ૂ રંદશીપ ંુ (િવઝન)

-

રા ય સરકારે નાગિરક ઉ યન તથા પ્રવાસ, યાત્રાધામ અને ઉ ોગોના િવકાસ માટે ૧૧ નવી
હવાઇપ ીઓ બનાવવાનુ ં િવચારે લ છે .
બનાવવા મંજૂરી મળે લ છે .

સરકાર ી તરફથી હાલમાં ૯ જગ્યાએ હવાઇપ ીઓ

પ્રથમ તબક્કામાં અંકલે ર, અંબાજી, પાિલતાણા તથા

ારકા ખાતે

હવાઇપ ી બનાવવાનુ ં આયોજન છે .
-

રા યમાં હયાત એરપોટર્ સ/હેલીપેડસ વગેરેના િવકાસ તેમજ નવા એરપોટર્ સ/હેલીપેડસ/ હગર
બનાવવા અને એરપોટર્ સ/હેલીપેડસ ખાતે જ રી સવલતો/સુિવધાઓ પુરી પાડવાનુ ં આયોજન છે .

-

રા યમાં ઉ યન તાલીમ સં થા, િવમાન/હેિલકો ટરની મરામત, સંચાલન અને જાળવણી અંગે
અંકલે ર ખાતે MRO HUB (Maintenance Repair & Overhaul Hub) બનાવવાનુ ં આયોજન છે .

-

રા યમાં નવી મુ કી િવમાનન િનિત (Civil Aviation Policy) તૈયાર કરવાની કામગીરી પ્રગિતમાં છે .

-

રા યના પ્રવાસન અને યાત્રાધામના
અંબાજી, સાસણગીર

-

થળોના િવકાસ માટે સોમનાથ,

ારકા, િદવ, પાિલતાણા,

વા પ્રવાસ/યાત્રાધામના થળોએ હેિલકો ટર સેવા શ કરવાનુ ં આયોજન છે .

રા યમાં ઉ યન ક્ષેત્રે ખાનગી ભાગીદારીને પ્રો સાહન આપવા માટે રા યના મહ વના

થળોએ

િવિવધ એરો પોટર્ સ, એરો મૉડેિલંગ તથા અ ય ઉ યનને લગતી પ્રવ ૃિત કરવા માટે ન ુ ં આયોજન છે .
‐

રા યમાં ઉ યન ક્ષેત્રને મજબુત કરવાના હેત ુથી નાગિરક ઉ યન િવભાગે થાપેલ ગુજરાત ટેટ
એવીએશન ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર કંપની િલમીટે ડ ગુજસેલ (નામની સરકારી કંપની) મારફત રા યમાં
એવીએશન પાકર્ બનાવવાનુ ં આયોજન છે .

-

કાયદા િવભાગ સાથે મળીને ગુજસેલ કંપની
નક્ષલ પ્રવ ૃિત કરવામાં આવશે,

૨.૩

ારા હેિલકો ટર વડે પોલીસને લગતી પ્રવ ૃિત, એ ટી

માટે એરબોનર્ લો ઇ ફોસર્મે ટ કમીટીની રચના કરે લ છે .

નાગ રક ઉ યનનો ંુ કો ઇિતહાસ અને તેની રચનાનો સંદભ.
ગુજરાત એગ્રો ઇ ડ ટ્રીઝ કોપ રે શન લી.માં અલગ િવભાગ તરીકે વષર્-૧૯૭૩માં રા યમાં નાગિરક
ઉ યન પ્રવ ૃિતની શ આત થયેલ.
વષર્-૧૯૭૩માં િવભાગની

િનયામક, નાગિરક ઉ યનની કચેરી

નાગિરક ઉ યન િવભાગ સંપ ૂણર્ રીતે રા ય સરકાર હ તક છે .

થાપનાનો મુખ્ય હેત ુ ખેડૂતોને મદદ પ થવા માટેનો હતો.

માં
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ખેડુતોના ખેતરમાં ઊભેલા જુદા જુદા પાક

મ કે શેરડી, કપાસ, મગફળી, તુવર વગેરેમાં

હેિલકો ટર/ ફીક્સડ િવંગ એરક્રાફટ ારા દવા છંટકાવ કરવાની પ્રવ ૃિત કરવામાં આવતી હતી.
વષર્-૧૯૮૦માં વરસાદની અછતના સમયે િવભાગ

ારા એરક્રાફટથી વાદળોમાં દવા છંટકાવ કરી

કૃિત્રમ વરસાદ વરસાવવા માટે ની કામગીરી પણ કરવામાં આવતી હતી.
વષર્-૧૯૯૦થી મહાનુભાવો માટે િવમાન/હેિલકો ટરના અગ યના પ્રવાસો માટે આયોજન કરવાની
કામગીરી શ કરવામાં આવેલ.
દે શ તથા રા યમાં મુ કી િવમાનન પ્રવ ૃિ માં ઉ રો ર વધારો થતો ર ો છે ,
િવમાનન ક્ષેત્રનો યોગ્ય ઝડપી તથા

થી રા યમાં મુ કી

યવ થીત િવકાસ કરવા રા ય સરકાર

ારા િનયામક ી,

નાગિરક ઉ યનની િનમણકં ૂ કરે લ છે , અને િનયામક ી, નાગિરક ઉ યનની કચેરી અને ગુજરાત
ટે ટ એવીએશન ઇ ફ્રા ટ્રકચર કંપની લી. (ગુજસેલ) નામની નવી કંપની ઊભી કરવામાં આવેલ છે .
હાલમાં ગુજરાત સરકાર પાસે એક ટબ પ્રોપ એરક્રાફટ અને એક ડોફીન એન‐૩ હેિલકો ટર છે .
ગુજરાત રા યમાં કૂલ ૧૭ એરપોટર્ /એર ટ્રીપ આવેલ છે , તેમાંથી માંડવી, મહેસાણા અને અમરે લી
એમ કુલ ત્રણ હવાઇપ ી રા ય સરકાર હ તક છે .

૨.૪

નાગ રક ઉ યનની ફરજો
નાગિરક ઉ યન

ારા રા ય સરકારના િવમાન અને હેિલકો ટરના િનભાવ, સંચાલન અને

જાળવણીની કામગીરી સંભાળવામાં આવે છે તથા મહાનુભાવોના અગ યના સરકારી કામો અંગેના
પ્રવાસો માટે િવમાન અને હેિલકો ટરને સતત ઉ યન કક્ષામાં રાખવાની

યવ થા કરવાની

કામગીરી તેમજ મહાનુભાવોના અગ યના પ્રવાસોમાં કાવટ ન આવે તે માટે ખાનગી કંપનીઓના
િવમાન/હેિલકો ટર ભાડેથી મેળવવાની મહ વની કામગીરી કરવામાં આવે છે .
ુ ય

ૃિત /કાય .

૨.૫

નાગ રક ઉ યનની

-

રા ય સરકારનુ ં નાગિરક ઉ યન િવભાગ સરકારના મહાનુભાવોના અગ યના પ્રવાસ કાયર્ક્રમો માટે
ઉ યનનુ ં આયોજન કરવાની અિનવાયર્ સેવાઓ સાથે સંકળાયેલ ું છે .

-

તે રા ય સરકારના એરક્રાફટ અને હેિલકો ટરની જાળવણીની કામગીરી પણ સંભાળે છે . રા યમાં
નાગિરક ઉ યન માટે આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓ

વીકે , હવાઇપ ી, હવાઇઅ ા, હગરની

સુિવધાઓ વગેરે િવકાસના કામો માટે માગર્ અને મકાન િવભાગને નાગિરક ઉ યન િવભાગ

ારા

કામગીરી સ પવામાં આવે છે .
-

સરકાર હ તકના િવમાન અને હેિલકો ટરના મરામત, ઇ પેકશન અંગેની કામગીરીના સમયે
ઉ યન બંધ કરવામાં આવે, તે સમયે મહાનુભાવોના અગ યના પ્રવાસો માટે ખાનગી કંપનીઓના
િવમાન/હેિલકો ટર, નાગિરક ઉ યન કચેરી ારા ભાડેથી મેળવવાની કામગીરી.

-

નાગિરક ઉ યન તથા પ્રવાસન ક્ષેત્રના િવકાસ માટે નવી કંપની M/s Gujarat State Aviation

Infrastructure Company Ltd. (GUJSAIL)ની રચના કરવામાં આવેલ છે .
િનયામક, નાગિરક ઉ યનની કચેરી

આ કંપની

વાય
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સં થા તરીકે યાવસાિયક રીતે કામ કરશે. આ કંપનીનો મુખ્ય હેત ુ ઉ યન ક્ષેત્રનુ ં માળખું તૈયાર
કરવાનુ ં તેમજ રનવે, હેલીપેડનુ ં બાંધકામ, ડીઝાઇન અને આધુિનકરણ કરવાનુ ં છે , તેમજ ઉ યન
માટેની ટ્રે િનંગ સં થા, ગ્રાઉ ડ અને કાગ હે ડલીંગ સિવર્સ િવગેરેન ુ ં છે .
-

રા યમાં હયાત

એર ટ્રી સ/હેલીપેડસ વગેરેના િવકાસ

તેમજ

નવા

એર ટ્રીપ/એરપોટર્ સ/

હેલીપેડસ/ હગર બનાવવા અને તેમાં જ રી સવલતો/સુિવધાઓ પુરી પાડવા તથા આ અંગેનો
અ યાસ કરી તેનો િવ ત ૃત અહેવાલ તૈયાર કરવા અને રા યમાં નવી મુ કી િવમાનન િનિત તૈયાર
કરવી, રા યમાં એક એવીએશન પાકર્ બનાવવું વગેરે કામગીરી માટે એક ક સલટ સી એજ સી
િનયુક્ત કરવી વગેરે માટે ગુજરાત

ટેટ એવીએશન ઇ ફ્રા ટ્રકચર કંપની (GUJSAIL) ની રચના

કરવામાં આવેલ છે .
-

રા યમાં આવેલ હેિલપેડ ઉપર ખાનગી હેિલકો ટરનુ ં ઉતરાણ કરવા માટે
અત્રેથી પરવાનગી મેળવવાની રહે છે .

યારબાદ

તે ખાનગી ઓપરે ટરોએ

તે િજ લાના કલેકટર ી

ારા ઉતરાણ માટે

મંજૂરી આપવામાં આવે છે .
૨.૬

નાગ રક ઉ યન ારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદ અને તે ંુ સં

ત િવવરણ.

આ િવભાગ ારા ઉપર દશાર્વેલ પ્રવ ૃિત અને કાય હાથ ધરવામાં આવે છે .
૨.૭

નાગ રક ઉ યનની અસરકારકતા અને કાય મતા વધારવા માટની લોકો પાસેથી અપે ા.
ઉપરોક્ત દશાર્વેલ કાય અને પ્રવ ૃિતઓ અંગે ઉપયોગી અને અમલી થઇ શકે તે મુજબના સ ૂચનો
કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા.

૨.૮

સેવા આપવાના દખરખ િનયં ણ અને

હર ફ રયાદ િનવારણ માટ ઉપલ ધ તં .

નીચે દશાર્વેલ નામ, સરનામે યિક્તઓ પત્ર લખીને, ટે લીફોન

ારા, ઇમેલ

ારા કે

બ સંપકર્ થી

સહયોગ માટે સંપકર્ કરી શકે છે .
૨.૯

કચેર

ંુ સરના ંુ :

િનયામક, નાગિરક ઉ યનની કચેરી, ગુજરાત રા ય
ગુજસેલ કો પલેક્ષ,
ટોરે ટ સબ ટે શનની બાજુમાં, સરદાર વ લભભાઇ પટે લ ઇ ટરનેશન એરપોટર્ ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪.
૨.૧૦

કચેર ના કામકાજનો સમય :
કચેરી શ થવાનો સમય

: સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે.

કચેરી બંધ થવાનો સમય

: સાંજના ૦૬:૧૦ કલાકે.

િનયામક, નાગિરક ઉ યનની કચેરી
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