મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ની કલમ-૪

ુ બની ૧૭
જ

કારની મા હતી.(Pro-active Disclosure)

િનયમ સં હ-૩
િનણય લેવાની
૧.

ુ રવાની કાયપ ધિત
યામાં અ સ

ુ ર્પણે અિ ત વમાં
જુદા જુદા મુ ાઓ અંગે િનણર્ય લેવા માટે કઇ નાગિરક ઉ યન િવભાગ સંપણ
કાયર્પ ધિત અનુસરવામાં આવે છે .

આવેલ ન હોઇ સરકાર ી

ારા ખાતાના વડા તરીકે

િનયામક ી, નાગિરક ઉ યનની િનમણ ૂક કરે લ છે .
િનયામક ી

ારા નાગિરક ઉ યનને લગતી બાબતો

માટે યોગ્ય િનણર્ય લેવા ડાયરે કટર જનરલ ઓફ
સીવીલ એવીએશન(ડીજીસીએ),

યુ િદ હી, ભારત

સરકારની કાયર્પ ધિત અનુસરવામાં આવે છે .
૨

અગ યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ િનણર્ય મહાનુભાવોની
લેવા

માટે ની

દ તાવેજી

સલામતી

કાયર્પ ધિતઓ/ અગ યની બાબતો

ઠરાવેલી કાયર્પ ધિતઓ/ િનયત માપદંડો/ તેમજ

સુરક્ષાને

લગતી

માં સમયનો અભાવ હોય છે

વિરત િનણર્યો લેવાના હોય તેવા સમયે

િનયમો કયા કયા છે ? િનણર્ય લેવા માટે કયા િનયામક, નાગિરક ઉ યન
કયા તરે િવચાર કરવામાં આવે છે ?

અને

ારા ડાયરે કટર જનરલ

ઓફ સીવીલ એવીએશન (ડીજીસીએ),

યુ િદ હી,

ભારત સરકારના CAR િનયમો મુજબ િનણર્ય લેવામાં
આવે છે .

તેમજ નાગિરક ઉ યનને લગતા આ

િસવાયના અ ય િનણર્યો દા.ત. પોલીસીમાં સુધારા
વધારા કરવા, નવા એરપોટર્ સ બનાવવા તથા
અ તન કરવા, રા યમાં નવી એરલાઇ સ શ
કરવી, એર ટ્રીપ રાઇટ ટુ યુઝ તરીકે ભાડા પ ે
આપવી તેમજ એવીએશન પાકર્ બનાવવા વગેરે
િનણર્ય લેવા માટે અગ્ર સિચવ ી/ મુખ્યસિચવ ી/
માન.મંત્રી ી(નાગિરક ઉ યન)/ માન.મુખ્યમંત્રી ી
તરે િનણર્ય લેવાય છે .
૩

િનણર્યને જનતા સુધી પહ ચાડવાની કઇ વહીવટી કામગીરી જાહેર જનતાને સીધી
યવ થા છે ?

િનયામક, નાગિરક ઉ યનની કચેરી

પશર્તી

નથી.
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મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ની કલમ-૪

૪

િનણર્ય લેવાની પ્રિક્રયામાં

ુ બની ૧૭
જ

કારની મા હતી.(Pro-active Disclosure)

ના મંત યો નાગિરક ઉ યન અંગે િનણર્ય લેવા માટે સરકાર ી

લેવાનાર છે તે અિધકારીઓ કયા છે ?

ારા િનયામક ીને સંપ ૂણર્ સ ા આપવામાં આવેલ
છે .

િનયામક ી

ારા નાગિરક ઉ યનને લગતા

મંત યો લેવા માટે ડીજીસીએ, ભારત સરકારના
િનયમો મુજબ અલગ અલગ ક સલટ ટની િનમણુકં
કરી તેઓના મંત યો લેવામાં આવે છે .

દા.ત.

એરપોટર્ સનુ ં બાંધકામ કરવુ,ં હગરનુ ં બાંધકામ કરવુ,ં
એરક્રાફટ/હેિલકો ટરની મરામત અને સંચાલન માટે
CARના િનયમો મુજબ મરામત કંપનીની િનમણ ૂક
કરવી,

હેિલકો ટર/એરક્રાફટના પાઇલટના મંત ય

લેવા વગેરે.
૫

િનણર્ય લેનાર અંિતમ સ ાિધકાર કોણ છે ?

િનયામક, નાગિરક ઉ યન

ારા સરકાર ી

ારા

મંજૂર કરવામાં આવેલ બ ટની મયાર્દામાં રહીને
િનણર્ય લેવામાં આવે છે .

નીિત ઘડતર અંગેના

િનણર્ય લેવા માટે અગ્ર સિચવ ી/મુખ્ય સિચવ ી/
માન.મંત્રી ી(નાગિરક ઉ યન) /માન.મુખ્યમંત્રી ી
લેવલે કાગળો રજુ કરવામાં આવે છે .
૬

અગ યની બાબતો પર જાહેર સ ાિધકારી

--

ારા િનણર્યો લેવામાં આવે છે તેની માિહતી
અલગ રીતે નીચેના નમુનામાં આપો. ક્રમ
નંબર,

ના પર િનણર્ય લેવાનાર છે તે

િવષય, માગર્દશર્ન સુચન/િદશાિનદશનો કોઇ
હોય તો, અમલીની પ્રક્રીયા, િનણર્ય લેવાની
કાયર્વાહીમાં સંકળાયેલ અિધકારીઓનો હો ો,
ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપકર્ અંગેની
માિહતી, જો િનણર્યથી સંતોષ ન હોય તો,
કયા અને કેવી રીતે અપીલ કરવી?

િનયામક, નાગિરક ઉ યનની કચેરી
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