
 
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રતિતનતિઓ દ્વારા ળેસ્ટ્ટનસ રેલ્ળે ના  
જનર મેનેજેર શ્રી આોક કંર્ રાજકોટ આળિા િેઓની મુાકાિ ઇ રાજકોટ 

ડડતળઝનના રેલ્ળે ને ગિા તળતળિ પ્રશ્નો િેમજ સચૂનો રજુ કરળામા ંઆળે. 



રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમખુશ્રી ળી.પી. ળૈષ્ણળ, ઉપપ્રમખુશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા િર્ા 
માનદ્મતં્રીશ્રી નૌિમભાઈ બારર્ીયાએ મુબંઈ ળેસ્ટ્ટનસ રેલ્ળેના જનર મેનેજરશ્રી આોક કંર્ની રાજકોટ ખાિે 

મુાકાિ ઈ રાજકોટ-ર્ૌરાષ્રના મરુ્ાફરો હજારોની ર્ખં્યામા ં રાજકોટ રેલ્ળે સ્ટ્ટેનેર્ી મરુ્ાફરી કરિા હોય 

િેઓને ળધ ુર્ારી રેલ્ળે સતુળિા મલી રહ ેિે માટે રાજકોટ ડડળીઝનના રેલ્ળેને ગિા તળતળિ પ્રશ્નો િેમજ સચુનો 
રજુ કરે જેમા ં:- 
 

(૧) રાજકોટના રેલ્ળે સ્ટ્ટેનમા ંએસ્ટ્કેેટરનુ ંભમુી જુન ઘણા ર્મયર્ી ર્ઈ ગયે છે િેર્ી િેનુ ંકામકાજ 

િાત્કાી રૂ કરી મરુ્ાફરોને એસ્ટ્કેેટરની સતુળિા આપળા બાબિ. 

(ર) રાજકોટ-સરેુન્રનગર ડબરેક માટે રાજય ર્રકારશ્રી દ્ઘારા જમીન ર્પંાદનની કાયસળાહી ણુસ ર્ઈ ગયે 

છે િેર્ી ડબરેકની કામગીર િાત્કાીક ણુસ કરળી. 
(૩) ગજુરાિના મોટા ભાગના મરુ્ાફરો બોરીળી સિુી ર્ફર કરિા હોય ત્યારે રેઈન ન.ં૧રર૬૮/૧રર૬૭, 

રાજકોટ-મુબંઈ ર્ેન્ર-રાજકોટ દુરન્િો એકર્પ્રેર્ રેઈનને બોરીળી સ્ટ્ટેને સ્ટ્ટોપ આપળો ખબુ જરૂરી છે. 

(૪) મુબંઈ માટે રાજકોટ-ર્ૌરાષ્રનો રાડફક ષુ્કલ પ્રમાણમા ંહોળાર્ી હમર્ફર એકર્પ્રેર્ રેઈનન.ંરર૯ર૩ 

હામા ંએકાિંરાને બદ ેદરરોજ રૂ કરળી જોઈએ. 



(પ) રાજકોટ-ર્ૌરાષ્રના મરુ્ાફરો માટે રેઈન ન.ંરર૯૧૯/રર૯ર૦ હમર્ફર એકર્પે્રર્ અમદાળાદ-મરાર્-

અમદાળાદને રાજકોટ સિુી બંાળળી. 
(૬) ઘણા ંમરુ્ાફરો ઓખા િર્ા મથરુા હરે ળચ્ચ ેમરુ્ાફરી કરિા હોય િેઓની સતુળિા અર્ ેઅઠળાડીયામા ં
એક ળખિ ઓખા-ડદલ્હી (ળાયા મથરુા) નળી રેઈન રૂ કરળી. આ બાબિ ેરાજકોટ ડીળીઝન દ્ઘારા ફીઝીબીીટી 
રોપોટસ  હડે ઓડફર્મા ંિૈયાર કરી મોકાળી દીિે છે. 

(૭) મરુ્ાફરો માટે રાજકોટ ર્ી હડરદ્ઘાર રેઈન અઠળાડીયામા ંત્રણ ળખિ રૂ કરળી. 
(૮) મરુ્ાફરોની સતુળિા અન ેસરુક્ષાને ધ્યાને ઈ રાજકોટ રેલ્ળે સ્ટ્ટેન ઉપર સ્ટ્કેનરની િાત્કાીક વ્યળસ્ટ્ર્ા 
કરળી જરૂરી છે. 

(૯) હાની અનાતિકૃિ પ્રવતૃિઓને ધ્યાન ેઈ રાજકોટના િમામ રેલ્ળે સ્ટ્ટેનો પર ર્ીર્ીટીળી કેમેરાની 
વ્યળસ્ટ્ર્ા કરળી િર્ા પ્રળે ગેઈટ અન ેપાર્સ ઓડફર્મા ંર્ામાન સ્ટ્કેનીંગની વ્યળસ્ટ્ર્ા કરળી. 
 

રેલ્ળેના ઉપરોકિ પ્રશ્નો - સચુનો અંગે ળેસ્ટ્ટનસ રેલ્ળેના જનર મેનેજરશ્રી આોક કંર્ દ્ઘારા મરુ્ાફરોની સતુળિા 
માટે તરંુિ યોગ્ય કરળા ખાત્રી આપે. 

 


