
રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા રલે્વેન ેલગતા વવવવધ પ્રશ્નો અન ેતેના યોગ્ય વનરાકરણ માટ ેમાનનીય 

ર્ાાંર્દ ર્ભ્યશ્રી મોહનભાઈ ક ાંડારીયા ર્મક્ષ રજ આત કરવામાાં આવેલ... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમ ખ અને ડી.આર.ય .ર્ી.ર્ી. મેમ્બરશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા દ્ઘારા રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના મ ર્ાફરો 

ખ બ જ મોટી ર્ાંખ્યામાાં રાજકોટ રેલ્વે સ્ટ્ટેશન ખાતેર્ી મ ર્ાફરી કરતા હોય છે ત્યારે તેઓને વધ  ર્ારી રેલ્વે ર્ વવધા મળી રહે તેમજ રાજકોટ રેલ્વે 

સ્ટ્ટેશનેર્ી વધારાની નવી રેનો શરૂ કરવા બાબતે માનનીય ર્ાાંર્ાદ ર્ભ્યશ્રી મોહનભાઈ ક ાંડારીયા ર્મક્ષ રજ આત કરવામાાં આવેલ. 
 

(૧) જામનગર-બાન્રા રેનનાં. ૧૯૧ર૪ / ૧૯૧ર૩ હમર્ફર એકર્પે્રર્ હાલમાાં અઠવાડીયામાાં ત્રણ વખત ચાલ  છે, જેને કાયમી ધોરણે ચલાવવી. 
 

(ર) રેનનાં. ૧૯પ૬પ / ૧૯પ૬૬ ઓખા-દેહરાદ ન એકર્પે્રર્ અઠવાડીયામાાં એક વખત જાય છે, આ રેન હરરદ્ઘાર મ ર્ાફરી કરનાર માટે ખ બ જ 

અન ક ળ અને ઉપયોગી હોવાને કારણે કમ રે્ કમ અઠવાડીયામાાં ત્રણ વખત ચાલવી જોઈએ. તદ ઉપરાાંત પોરબાંદર ર્ી રદલ્હી ર્રાઈ રોવહલા જતી 

રેનનાં. ૧૯ર૬૩ ૧૪ કલાક ર્રાઈ રોવહલા પડી રહે છે તેને બદલે આ રેનને હરરદ્ઘાર ર્ ધી લાંબાવવામાાં આવે તો મ ર્ાફરોની ર્ વવધામાાં ઘણો બધો 

વધારો ર્ઈ શકે. આ વર્વાય અમદાવાદ-હરરદ્ઘાર રદલ્હી મેઈલ કાલ પ ર સ્ટ્ટેશન પર ૧૪ કલાકનો લાાંબો હોલ્ટ ધરાવે છે જેને રાજકોટ ર્ ધી લાંબાવવી 

ખાર્ જરૂરી છે. 
 

(૩) તાજેતરમાાં રાજકોટ રેલ્વે સ્ટ્ટેશન ખાતે પ્લેટફોમસ નાંબર ૧ ઉપર ૩ એસ્ટ્કેલેટર પ રા પાડવામાાં આવેલ છે. જે પૈકી બે એસ્ટ્કેલેટર અપ અને ડાઉન 

ર્ વવધા પ રી પાડે છે. પરાંત  પ્લેટફોમસ નાંબર ર ઉપર મ કવામાાં આવેલ એસ્ટ્કેલેટર માત્ર અપ ર્ાઈડની ર્ વવધા પ રી પાડે છે. આ સ્ટ્ર્ળે ચોર્ ાં એસ્ટ્કેલેટર 

તાત્કાલીક મ કવાની ખાર્ જરૂરીયાત છે. 
 

(૪) રાજકોટ ર્ી ચેન્નઈ જવા માટે ડાયરેકટ રેનની કોઈ ર્ વવધા ન હોવાને કારણે મ ર્ાફરોને વાયા અમદાવાદ જવ ાં અન ેઆવવ ાં પડે છે. જયારે 

ચેન્નઈ-અમદાવાદ રેનનાં. ૧ર૬પ૬ અને ૧ર૬પપ નવજીવન એકર્પે્રર્ ને રાજકોટ ર્ ધી લાંબાવવામાાં આવ ેતો આવા મ ર્ાફરો ર્ીધી ચેન્નઈની 

મ ર્ાફરી કરી શકશે. 
 

(પ) રેનનાં. ૧રર૬૭ / ૧રર૬૮ મ ાંબઈ ર્ેન્રલ-હાપા વચ્ચે દોડતી દ રન્તો એકર્પે્રર્ને બોરીવલી અર્વા મલાડ સ્ટ્ટેશન ખાતે હોલ્ટ આપવાની ખાર્ 

જરૂરીયાત છે. 
 

(૬) ઓખા-જોધપ ર વચ્ચે કોઈ ડાયરેકટ રેનની ર્ વવધા ન હોવાર્ી અઠવાડીક રેન ચાલ  કરવી ખ બ જ જરૂરી છે. 
 

(૭) ઓખા-રદલ્હી વચ્ચે અઠવાડીક રેન ચાલ  કરવી. 
 

(૮)  રેનનાં. રર૯૩૭ / રર૯૩૮ રાજકોટ રેવા રેન હાલ અઠવાડીયામાાં એક વખત જાય છે. જેને અઠવાડીયામાાં બે વખત શરૂ કરવી. તેમ રાજકોટ 

ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે. 

 


