રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રાની રેલ્વેની ર્તત બીજી વખત ZRUCC ના ર્ભ્ય તરીકે
ચટૂં ાઈ આવતા ર્યેલ નનમણૂંક...
વેસ્ટ્ટનસ રેલ્વે, રાજકોટ ડીવીઝનની, ડીવીઝનલ રેલ્વે યુઝર્સ કન્ર્લટેટીવ કનમટટ-DRUCCની તા.૧ર-૧૦-ર૦ર૧ ના રોજ ટડવીઝનલ રેલ્વે
મેનેજરશ્રી અનનલ કુમાર જૈ ન તર્ા ટડવીઝનલ કોમર્શીયલ મેનેજરશ્રી અનભનવ જૈ ફની અધ્યક્ષાતામાૂં મળેલ બેઠક માૂં આ કનમટટ ર્ભ્યો માૂંર્ી
ર્ૌરાષ્ટ્ર લેવલે એક ર્ભ્યનુૂં નામ ZRUCC ના ર્ભ્ય તરીકે મોકલવા માટેની કાયસવાહી કરવામાૂં આવેલ. જે મા રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ
ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા તેમજ અન્ય બે ર્ભ્યોના નામની ભલામણ ર્યેલ. આ ત્રણ પૈકી એકની પર્ૂંદગી માટે ચૂંટણી પ્રટિયા
હાર્ ધરવામાૂં આવતા. નમટીંગમાૂં ઉપનસ્ટ્ર્ત ર૧ ર્ભ્યો માૂંર્ી ૧૧ ર્ભ્યોએ શ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રાની તરફેણમાૂં મત આપતા તેઓની ઝોનલ રેલ્વે
યુઝર્સ કન્ર્લ્ટેટીવ કનમટટ (ZRUCC) ર્ભ્ય તરીકે તરીકે ભવ્ય બહુ મતીર્ી ચૂંટાઈ આવતા નનમણૂંક ર્યેલ છે .
શ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા ૧૦ વર્સર્ી રેલ્વે કનમટટ ર્ાર્ે ર્ૂંકળાયેલ છે . તેમજ અગાઉ પણ આ પોસ્ટ્ટ ઉપર રહી તેઓએ રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના મુર્ાફરોને
રેલ ર્ુનવધામાૂં પડતી મુશ્કેલી અને તેના નનરાકરણ માટે રજઆતો કરી મહદઅૂંર્શે ર્ફળતા પણ મેળવેલ છે . તેઓ રેલ્વેના વતસમાન પ્રશ્નો જે વા કે
કોઈપણ ર્ૂંજગોમાૂં મુૂંબઈ ર્ેન્રલ-હાપા વચ્ચે દોડતી દુરન્તો એક્ષાપ્રેર્ને બોરીવલી અર્વા મલાડ સ્ટ્ટેર્શને સ્ટ્ટોપ આપવા, જામનગર-બાન્રા રેન
હમર્ફર એકર્પ્રેર્ હાલ અઠવાડીયામાૂં ત્રણ વખત ચાલુ છે , જે ને કાયમી ધોરણે ચાલુ કરવી, ઓખા-દેહરાદુન એકર્પ્રેર્ અઠવાડીયામાૂં એક વખત
જાય છે આ રેન હટરદ્ઘાર મુર્ાફરી કરનાર માટે ખુબ જ અનુકુળ અને ઉપયોગી હોવાને કારણે કમ ર્ે કમ અઠવાડીયામાૂં ત્રણ વખત ચલાવવી,
પોરબૂંદર ર્ી ટદલ્હી ર્રાઈ રોનહલા જતી રેન ૧૪ કલાક ર્રાઈ રોનહલા પડી રહે છે તેને બદલે આ રેનને હટરદ્ઘાર ર્ુધી લૂંબાવવી, અમદાવાદહટરદ્ઘાર ટદલ્હી મેઈલ કાલુપુર સ્ટ્ટેર્શન પર ૧૪ કલાકનો લાૂંબો હોલ્ટ ધરાવે છે જે ને રાજકોટ ર્ુધી લૂંબાવવી, રાજકોટ રેલ્વે સ્ટ્ટેર્શનના પ્લેટફોમસ
નૂંબર ર ઉપર મુકવામાૂં આવેલ એસ્ટ્કેલેટર માત્ર અપ ર્ાઈડની ર્ુનવધા પુરી પાડે છે . આ સ્ટ્ર્ળે ચોર્ુૂં એસ્ટ્કેલેટર તાત્કાલીક મુકવા, રાજકોટ ર્ી ચેન્નઈ
જવા માટે ડાયરેકટ રેનની કોઈ ર્ુનવધા ન હોવાને કારણે મુર્ાફરોને વાયા અમદાવાદ જવુૂં અને આવવુૂં પડે છે . તેર્ી ચેન્નઈ-અમદાવાદ રેન નવજીવન
એકર્પ્રેર્ને રાજકોટ ર્ુધી લૂંબાવવી, ઓખા-જોધપુર વચ્ચે કોઈ ડાયરેકટ રેનની ર્ુનવધા ન હોવાર્ી અઠવાડીક રેન ચાલુ કરવી, ઓખા-ટદલ્હી વચ્ચે
અઠવાડીક રેન ચાલુ કરવી, રાજકોટ રેવા રેન હાલ અઠવાડીયામાૂં એક વખત જાય છે . જે ને અઠવાડીયામાૂં બે વખત ર્શરૂ કરવી, વગેરે પ્રશ્નોને કેન્ર
તર્ા રાજય ર્રકાર અને ZRUCC તર્ા DRUCC નમટીંગોમાૂં પ્રધાન્ય આપી રાજકોટ ડીવીઝનને વધુ રેલ્વે ર્ુનવધા મળે તે માટે ર્તત પ્રયત્નનર્શલ
રહેર્શે. તેર્ી રેલ્વેને લગતા કોઈપણ પ્રશ્નો હોય તો તે રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીને મોકલી આપવા અખબારી યાદીમાૂં જણાવેલ છે .

