રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા દ્ઘારા રેલ્વેની મુબ
ું ઈ ખાતે ZRUCC
મમટીંગમાું ઉપમસ્ટ્ર્ત રહી રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના રેલ્વેને લગતા મવમવધ પ્રશ્નો તર્ા ર્ુચનો રજુ કરવામાું આવેલ...
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા દ્ઘારા વેસ્ટ્ટનસ રેલ્વેની, ઝોનલ રેલ્વે યુઝર્સ કન્ર્લટેટીવ કમમટટ
(ZRUCC) ની મુુંબઈ ખાતે તા.ર૧-૧ર-ર૦ર૧ ના રોજ મળેલ મમટીંગમાું ઉપમસ્ટ્ર્ત રહી મનચે મુજબ રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના રેલ્વેને લગતા મવમવધ
પ્રશ્નો તેમજ ર્ુચનો રજુ કરવામાું આવેલ.
(૧)
રેનનું. ૧રર૬૭ / ૧રર૬૮ મુુંબઈ ર્ેન્રલ-હાપા દુરન્તો એકર્પ્રેર્ને બોરીવલી અર્વા મલાડ સ્ટ્ટેશન ખાતે હોલ્ટ આપવો.
(ર)
રેનનું. ૧૯પ૬પ / ૧૯પ૬૬ ઓખા-દેહરાદુન એકર્પ્રેર્ અઠવાડીયામાું એક વખત જાય છે , આ રેન હટરદ્ઘાર મુર્ાફરી કરનાર માટે
ખુબ જ અનુકુળ અને ઉપયોગી હોવાને કારણે કમ ર્ે કમ અઠવાડીયામાું ત્રણ વખત ચાલવવી. તદ ઉપરાુંત પોરબુંદર ર્ી ટદલ્હી ર્રાઈ રોમહલા જતી
રેનનું. ૧૯ર૬૩, ૧૪ કલાક ર્રાઈ રોમહલા પડી રહે છે તેને બદલે આ રેનને હટરદ્ઘાર ર્ુધી લુંબાવવી. આ મર્વાય અમદાવાદ-હટરદ્ઘારા ટદલ્હી
મેઈલ કાલુપુર સ્ટ્ટેશન પર ૧૪ કલાકનો લાુંબો હોલ્ટ ધરાવે છે જે ને રાજકોટ ર્ુધી લુંબાવવી.
(૩)
રાજકોટ રેલ્વે સ્ટ્ટેશન ખાતે પ્લેટફોમસ નુંબર ર ઉપર મુકવામાું આવેલ એસ્ટ્કેલેટર માત્ર અપ ર્ાઈડની ર્ુમવધા પુરી પાડે છે . આ સ્ટ્ર્ળે ચોર્ુું
એસ્ટ્કેલેટર તાત્કાલીક મુકવુું.
(૪)
રાજકોટ ર્ી ચેન્નઈ જવા માટે ડાયરેકટ રેનની કોઈ ર્ુમવધા નર્ી. તેર્ી ચેન્નઈ-અમદાવાદ રેનનું. ૧ર૬પ૬ અને ૧ર૬પપ નવજીવન
એકર્પ્રેને રાજકોટ ર્ુધી લુંબાવવી.
(પ)
જામનગર-બાન્રા રેનનું. ૧૯૧ર૪ / ૧૯૧ર૩ હમર્ફર એકર્પ્રેર્ હાલમાું અઠવાડીયામાું ત્રણ વખત ચાલુ છે , જે ને કાયમી ધોરણે
ચલાવવી.
(૬)
કોરોનાના કપરા ર્મયગાળા દરમ્યાન DRUCC ર્મમમતની મમટીંગ માત્ર બે જ વખત મળેલ હોવાર્ી DRUCC ર્મમમતનો મપરીયડ એક
વર્સ માટે લુંબાવવો.
(૭)
ઓખા-જોધપુર વચ્ચે કોઈ ડાયરેકટ રેનની ર્ુમવધા ન હોવાર્ી અઠવાડીક રેન ચાલુ કરવી.
(૮)
ઓખા-ટદલ્હી વચ્ચે અઠવાડીક રેન ચાલુ કરવી.
(૯)
રેનનું. રર૯૩૭ / રર૯૩૮ રાજકોટ રેવા રેન હાલ અઠવાડીયામાું એક વખત જાય છે . જે ને અઠવાડીયામાું બે વખત શરૂ કરવી.
(૧૦)
જામનગરના હાપા ર્ી મોરબી, જોટડયા, બાુંભલા, આમરણ, જીવાપર, ફાટર્ર, બગર્ળા સ્ટ્ટેશનો વચ્ચે નવો રેલ્વે રેક નાખવો. જે ર્ી
ત્યાુંના મુર્ાફરોને વધુ ર્ુમવધા મળી શકે.
(૧૧)
રાજકોટ-ર્મસ્ટ્તીપુર અને ઓખા-ર્મસ્ટ્તીપુર રેન અઠવાટડયામાું બે વખત શરૂ કરવી.
(૧ર)
ર્ોમનાર્-જબલપુર રેન મચત્રકુટ ર્ુધી લુંબાવવી.
(૧૩)
વેરાવળ-ર્ોમનાર્ એકર્પ્રેર્ રેનને જુ ના ર્મય પ્રમાણે શરૂ કરી કણાસવતી એકર્પ્રેર્ ર્ાર્ે જોડવાર્ી વેરાવળ-મુુંબઈ ડાયરેકટ રેન કરી
શકાય.

(૧૪)
રાજકોટ-ઓખા રેન બપોરના ર્મયે શરૂ કરવી.
(૧પ)
રેનનું.રર૯૬૦/પ૯ જામનગર-ર્ુરત ઈન્ટરર્ીટી એકર્પ્રેર્ તેમજ ૧ર૯૩૬/૩પ ર્ુરત-બાા્રન્રા રેનને જામનગર-બાન્રા-જામનગરમાું
રૂપાુંતર કરવી.
(૧૬)
ઓખા-મુુંબઈ ર્ૌરાષ્ટ્ર મેલને જુ ના ર્મય પ્રમાણે શરૂ કરવી.
(૧૭)
ભાવનગર-ઓખા ને લોકલ રૂટ જાહેર કરી મુર્ાફરોને જનરલ ટટકીટ આપવા અુંગ.ે
(૧૮)
ઓખા-ભુજ વચ્ચે વચ્ચે નવી લોકલ રેન શરૂ કરવી.
(૧૯)
ઓખા-ભાગલપુર, ઓખા-બેંગ્લોર તર્ા ઓખા-આર્નર્ોલ વચ્ચે નવી રેનો શરૂ કરવી.
(ર૦)
ર્ુરેન્રનગર જીલ્લામાું જે રેનો શરૂ છે તેમાું મુર્ાફરી માટે ફરજીયાત આગળના ટદવર્ે ટટકીટ લેવાનો મનયમ છે તેને રદ કરવો. જે ર્ી
અપડાઉન કરતા લોકોને ર્રળતા રહે.
(ર૧)
કોરોનાના કારણે અગાઉ ર્ાનગઢ મવસ્ટ્તારમાું લોકલ રેન ર્યેલ છે . તેર્ી ર્ુરેન્રનગર-રાજકોટ તરફ ચાલતી લોકલ રેનો ફરી શરૂ કરવી.
(રર)
ર્ાનગઢ સ્ટ્ટેશન ખાતે અઠવાડીયામાું લાુંબા અુંતરની ૧પ જે ટલી રેનો મનકળે છે . જે માુંર્ી અમુક રેનોને ર્ાન ખાતે સ્ટ્ટોપ મળે તેવી
વ્યવસ્ટ્ર્ા કરવી.
(ર૩)
વેસ્ર્ટન રેલ્વે દ્ઘારા પ્લેટફોમસ ટટકીટનો ચાજસ રૂા.પ૦ કરવામાું આવેલ છે . તેને તાત્કાલીક અર્રર્ી ઘટાડવો.
રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના રેલ્વેના લગતા ઉપરોકત મવમવધ પ્રશ્નો તર્ા ર્ુચનો ZRUCC મમટીંગમાું રજુ કરતા જનરલ મેનેજરશ્રી આલોક કુંર્લ દ્ઘારા
ર્હાનુભૂમત દશાસવી મુર્ાફરોની ર્ુમવધા માટે તુરુંત યોગ્ય કાયસવાહી કરવામાું આવશે. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાું જણાવેલ છે .

