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સિધ્ધિઓ

ગુજરાતમાાં દરે ક સ્થળોને હવાઇ િેવાથી જોડવા આંતર રાજય હવાઇ જોડાણને પ્રોત્િાહન આપવાનો
િરકારશ્રીનો હેત ુ છે . ગુજિેલ કાંપની ખાનગી કાંપનીની િહભાગીતા િાથે આંતર રાજય હવાઇ જોડાણ શરૂ
કરવામાાં આવેલ છે . જેનાથી યાત્રાિામનો સવકાિ, દદીઓ એમ્બ્યુલન્િ તરીકે ઉપયોગ કરી શકે, હોનારત
િમયે ઉપયોગ, રાજયના નાગરરકો અને એન.આર.આઇ. લોકોને િગવડ, જલદી ખરાબ જઇ જતી ચીજોનુાં
પરીવહન, વગેરેમાાં મદદ મળી શકે છે .
િરકારશ્રી દ્વારા આંતર રાજ્ય હવાઈ િેવા શરૂ કરવા માટે મે. વેન્ચુરા એર કનેક્ટને કામગીરી િોંપવામાાં
આવેલ છે . માન.માંત્રીશ્રી, નાગરરક ઉડ્ડયન દ્વારા તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ સુરત-ભાવનગર હવાઈ િેવાને
ખુલ્લી મુકેલ છે . આ િેવા શરૂ થવાથી, વેપાર ક્ષેત્ર, ઔદ્યોગગક ક્ષેત્ર તેમજ પ્રવાિન અને ઉડ્ડયન ક્ષેત્રનો સવકાિ
થશે. આ િેવાથી ટાઇમનો બચાવ તેમજ અનુકૂળ મુિાફરીનુાં માધયમ મળી રહેશે. તેમજ લોકો પોતાની
િાંિાકીય કામગીરી એક જ રદવિમાાં પ ૂણણ કરીને પોતાના સ્થાસનક શહેરમાાં તે જ રદવિે પરત ફરી શકશે. આ
િેવાથી ફક્ત િામાન્ય જનતાને જ ફાયદો થશે તેવ ુ નહીં પરાં ત ુ, િરકારશ્રીને પણ મુિાફરીનો સવકલ્પ મળી

રહેશે જેનાથી વહીવટી સ્તરની કાયણક્ષમતામાાં નોંિપાત્ર વિારો થશે.
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રીજીયોનલ કનેકટીવીટી સ્કીમ (આર.િી.એિ.)
ભારત િરકારના નાગરરક ઉડ્ડયન માંત્રાલય દ્વારા “નેશનલ િીવીલ એવીએશન પોલીિી-૨૦૧૬” બહાર
પાડવામાાં આવેલ છે .

ુ ી
જેમાાં નાગરરક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રનો અને ઉડ્ડયન માળખાનો સવકાિ થાય તે હેતથ

“રીજીયોનલ કનેકટીવીટી સ્કીમ (આર.િી.એિ) ”નો મુિદ્દો રજુ થયેલ છે . આ યોજના હેઠળ એરપોટણ ના સવકાિ
ુ ી વાયબીલીટી ગેપ ફાંડીગ(વી.જી.એફ.)ની જોગવાઇ કરવામાાં આવેલ છે
તેમજ હવાઇ જોડાણ મળી રહે તે હેતથ

ભારત િરકારના નાગરરક ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રીની ૧લી િપ્ટેમ્બબર, ૨૦૧૬ની ગુજરાત મુલાકાત વખતે તેઓ િાથે
મેમોરે ન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડીંગ (એમ.ઓ.યુ.) કરવામાાં આવેલ છે .
ગુજરાત રાજ્યમાાં આવેલ બાંિ પડેલ તેમજ જુજ વપરાશમાાં હોય તેવી (Un-Served and Under Served)
હવાઇપટ્ટી/ એરપોટણ િનો સવકાિ થાય તેમજ રાજ્યમાાં આવેલ હવાઇપટ્ટીઓ કે જેનો ખચણ રાજ્ય િરકાર ભોગવે

છે , તે ખચણ આ યોજના હેઠળ એમ.ઓ.યુ. કરવાથી ૮૦ ટકા ભારત િરકાર ભોગવશે અને ૨૦ ટકા ખચણ રાજ્ય
િરકાર ભોગવશે.

એવીએશન ટ્રે નીંગ ઈન્સ્ટીટયુટ

હાલમાાં ગુજરાત રાજ્યમાાં ઉડ્ડયન િાંબિ
ાં ી અભ્યાિક્રમો ચલાવતી કોઈ િરકારી િાંસ્થા નથી. ભસવષ્યની
જરૂરીયાતોને ધયાને લેતાાં, એવીએશનને લગતા કોર્ણ શરૂ કરવા માટે રાજ્ય પીપીપી મોડ પર
ઇન્સ્ટીટયુટની સ્થાપના કરશે. જેમાાં િાંસ્થાની માન્યતા અને પ્રમાણપત્રના િોરણે િરકાર માળખાકીય
સુસવિાઓ આપવા માટે િાંસ્થાની પિાંદગી કરશે.
િેન્ટર ઓફ એક્િેલેન્િ
આ પ્રોજેક્ટ સવસશષ્ટ અને અદ્યતન પરીક્ષણના િાિનો અને િોફ્ટવેર દ્રારા એરોસ્પેિ કાયણક્રમો સવસવિ
એરોસ્પેિ સવર્યો પર તાલીમ આપવા માટે એક "િેન્ટર ઓફ એકિેલન્િ" તરીકે અમલમાાં આવશે.
હાલમાાં સવસવિ મ ૂલ્ય વિારાઓને અગ્રતા આપવા માટે ગુજરાત પ્રયત્નશીલ છે . જેમ કે, મ ૂલ્ય આિારીત
રોજગાર પેદા કરવો, ઊચ્ચ કક્ષાનુ ાં સશક્ષણ અને કૌશલ્ય સવકાિ, અથણવ્યવસ્થા મજબ ૂત કરવા માટે
જી.ડી.પી. વ ૃધ્દ્ધદ્ર સવ., જે આ ક્ષેત્ર માટેના કુશળ રોજગારના િાિનો િાથે રાજ્યને વધુ મજબ ૂત બનાવશે.
ગુજિેલ ખાતે ડીજીિીએ પરીક્ષા િેન્ટર શરૂ કરવુ.

ડીજીિીએ (ડાયરે કટર જનરલ ઓફ િીવીલ એવીએશન, ભારત િરકાર) કવાટલી બેઝીિ (ચાર િત્ર)
માટે વર્ણમાાં ચાર વખત પરીક્ષાઓ યોજે છે .

જેમાાં પાયલટ માટે ની દરે ક પરરક્ષાઓ- પીપીએલ/

િીપીએલ/ એટીપીએલ પાયલટ, એ.એમ.ઇ. માટે વર્ણમાાં ત્રણ વાર, ફલાઇટ ડીસ્પેચર/ એન્જીનીયર માટે
વર્ણમાાં બે વાર ભારતના અલગ અલગ િેન્ટર ઉપર પરીક્ષા યોજે છે . આ બન્ને પરરક્ષાઓ ઓનલાઇન

(કોમ્બપ્યુટર આિારરત) અને ટેકસનકલ (ઓએમઆર આિારરત) લેવામાાં આવે છે . અમદાવાદ ખાતે આવુ
કોઇ િેન્ટર ન હોઇ, ડીજીિીએ પરીક્ષા કેન્દ્ર શરૂ કરવાનુ ાં આયોજન છે .
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અંકલેશ્વર ખાતે એમ.આર.ઓ. ઈન્રાસ્ટ્રક્ચર
રાજ્ય િરકાર. ભરૂચ નજીકના અંકલેશ્વર ખાતે મોટી એરસ્ટ્રીપ બનાવવા માટે સવકાિશીલ છે . આ
એરસ્ટ્રીપનો ઉપયોગ ઉડ્ડયનની કામગીરી માટે કરવામાાં આવશે અને બોઇંગ/એરબિ જેવા સવમાનો
ઉડાન અને ઉતરાણ કરી શકશે. તદ્દઉપરાાંત આ જ હવાઇપટ્ટી કાગો સુસવિાઓ માટે ઉપયોગ કરવાની
યોજના બનાવી રહી છે . જાળવણી, મરામત અને રાજ્યમાાં સવમાનો / હેગલકોપ્ટર ક્ષેત્રના િાંપ ૂણણ મરામત
અને આવક પેદા કરવા પ્રોત્િાહન માટે , ગુજિેલ અંકલેશ્વર એરસ્ટ્રીપ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટાન્ડડણ
સુયોજજત એક એમ.આર.ઓ. અસિષ્ઠાસપત દરખાસ્ત કરે લ છે .
અમરે લી એરો સ્પોટણ હબ
અમરે લી હવાઇપટ્ટી ખાતે એરોસ્પોટણ પ્રવ ૃસત ઓ જેવીકે, પેરાિેઇલ, પેરાગ્લાડીંગ, એરો મોડેલીંગ, હેન્ગ

ગ્લાયડીંગ સવ. સવકિાવવાનુ ાં આયોજન છે . અમરે લી હવાઇપટ્ટીનો ઉપયોગ િાચી રદશામાાં ચોક્કિ
પગલુ હશે અને રાજય અને દે શના એરોસ્પોટણ ઉત્િાહી અને અસ્સ્તત્વ માટે જરૂરી િમથણન અને પ્રોસ્તાહન
પુરુ પાડશે. આ પ્રવ ૃસતથી રાજ્યના પ્રવાિન ઉદ્યોગને ઉત્તેજન મળશે, જેમાાં હોબી ફલાયિણ અને એરો
િમથણકો રાજ્યના પ્રવાિીઓને આકર્ણશ.ે

સશક્ષણના નવા અભ્યાિ ક્રમો
ગુજરાતમાાં ઉડ્ડયન ક્ષેત્રેની અનુસ્નાતક કાયણક્રમો આંગળીઓના વેઢે ગણાય તેટલા છે . આથી, ઉડ્ડયન
ક્ષેત્રનો સવકાિ કરવા માટે અને ગુજરાત રાજ્યના સવિાથીઓને ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર િાંબસિત સશક્ષણ પ ૂરૂ
પાડવા માટે આવી િાંસ્થાઓને િરકાર દ્રારા પ્રોત્િાહન આપી શકાય. ગુજિેલ સવિાથીઓ માટે નવા
અભ્યાિક્રમો શરૂ કરવા માાંગે છે . જેમાાં (૧) એક્ઝીક્યુટીવ એમ.બી.એ. એવીએશન મેનેજમેન્ટ, (૨)
એમ.બી.એ. એવીએશન મેનેજમેન્ટ, (૩) બી.બી.એ. એવીએશન ઓપરે શન, (૪) બી.ટેક એરોસ્પેશ
એન્જીનીયરીંગ, (૫) બી.ટેક એવીયોનીકિ એન્જીનીયરીંગ, (૬) એમ.બી.એ. લોજજસ્ટીક મેનેજમેન્ટ, (૭)
બી.બી.એ. ટુરરઝમ. અભ્યાિક્રમનો િમાવેશ થાય છે .
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રાજ્યમાાં પ્રવાિન, ઉદ્યોગ અને નાગરરક ઉડ્ડયનના સવકાિ માટે રાજ્ય િરકાર દ્વારા ૮ સ્થળો
જેમકે, અંકલેશ્વર, પાગલતાણા, મોરબી, દહેજ, રાજકોટ, િોળાવીરા, અંબાજી, અને દ્વારકા ખાતે
હવાઇપટ્ટી બનાવવાનુ ાં આયોજન કરે લ છે . જેમાાં પ્રથમ તબક્કામાાં દ્વારકા, અંબાજી, પાગલતાણા,

અંકલેશ્વર જેવા યાત્રાિામના સ્થળોએ હવાઇપટ્ટી બનાવવાનુ ાં આયોજન છે .

એવીએશન પાકણ

રાજયમાાં એવીએશન પાકણ બનાવવાનુ ાં આયોજન છે . જેમાાં એરોસ્પોટણ િની પ્રવ ૃસત, એડવેન્ચર
એરોસ્પોટણ જેમકે, ગ્લાઇડીંગ, હયાત હવાઇપટ્ટી ઉપર માઇક્રો લાઇટ એરક્રાફટનુ ાં ઉડ્ડયન કરવાનુ ાં
આયોજન છે .

એરબોનણ લો ઇન્ફોિણમેન્ટ
ગુજરાત િરકારશ્રી દ્વારા રાજ્યમાાં હેગલકોપ્ટરથી પોગલિ િેવા શરૂ કરવા માટે માંજૂરી આપવામાાં
આવેલ છે . જેમાાં પોગલિ દ્વારા રાજ્યમાાં એન્ટીનક્ષલ પ્રવ ૃસત, રાજ્યની જનતાની િલામસત

તેમજ અન્ય પોગલિને લગતી પ્રવ ૃસત માટે હેગલકોપ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાાં આવશે.
હેગલકોપ્ટરના મરામત અને િાંચાલનની જવાબદારી ગુજિેલ કાંપનીને િોંપવા અંગે
િરકારશ્રીએ સનણણય લીિેલ છે .
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