રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા એરલાઈન્ર્ ર્ુવિધા અંતર્સત પડતી મુશ્કેલીઓ અને ર્મસ્ટ્યાના ભાર્રૂપે
વિવિધ પ્રશ્નોની રજુ આતોના વનરાકરણ તથા તેના એકશન ટેકન રીપોટસ અંર્ે એરપોટસ ડાયરેકટરશ્રી દિર્ંતા બોરાહની
ઉપવસ્ટ્થવતમાં વમટીંર્ યોજિામાં આિેલ...
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના મુર્ાફરોને એરલાઈન્ર્ ર્ુવિધા અંતર્સત પડતી મુશ્કેલીઓ અને
ર્મસ્ટ્યાના ભાર્રૂપે રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા એરપોટસ ઓથોરીટીને કરાયેલ વિવિધ પ્રશ્નોની રજુ આતોના વનરાકરણ તથા તેના એકશન
ટેકન રીપોટસ અંર્ે તા.૧૧-ર-ર૦ર૧ ના રોજ વમટીંર્ યોજિામાં આિેલ. જે માં રાજકોટ એરપોટસ ડાયરેકટરશ્રી દિર્ંતા બોરાહ, પી.એ.ટુ.
એરપોટસ ડાયરેકટરશ્રી ર્ંજય ભુિા તથા મેનેજેર(ATC) શ્રી એશ્િયાસ આર્ેશ પાંડે ઉપવસ્ટ્થવત રહેલ.
વમટીંર્ના પ્રારંભે રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી િી.પી. િૈષ્ણિએ િેપાર-ઉદ્યોર્નું પ્રવતવનવધત્િ કરતી ૬પ િર્સ જુ ની મહાજન ર્ંસ્ટ્થાની
કામર્ીરી, ર્ફળતાઓ અને તેની ર્ાથે જોડાયેલ ર્ભ્યો તથા વિવિધ એર્ોર્ીએશનની જાણકારી આપેલ. ર્ાથો ર્ાથ અર્ાઉ મળેલ
એરપોટસ ર્લાહકાર ર્વમવતની બે વમટીંર્માં રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા વિવિધ પ્રશ્નો રજુ કરેલ હતાં જે માં ખાર્ હાલના હૈયાત
એરપોટસના રન-િેની લંબાઈ િધી ર્યેલ હોય ત્યારે રાજકોટ-મુંબઈ તથા રાજકોટ-દિલ્હી માટે ઈન્ડીંર્ો એરલાઈન્ર્ ફલાઈટ શરૂ કરિા
માટે તૈયાર છે તો તેને તાત્કાલીક મંજુરી આપી િહેલી તકે શરૂ કરાિિી, રાજકોટ MSME નું હબ હોય રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોર્કારોને
પાર્સલ િાયા અમિાિાિથી મોકલિું પડે છે જે થી ડાયરેકટ રાજકોટ થી જ પાર્સલ મોકલી શકાય તે માટે તાત્કાલીક એર કાર્ોની ર્ુવિધા
શરૂ કરિી, તેમજ રાજકોટ-બેંગ્લોર માટેની પણ ડેઈલી ફલાઈટ શરૂ કરિી વિર્ેરે પ્રશ્નો ધ્યાને મુકિામાં આિેલ અને તેના એકશન ટેકન
દરપોટસ લેિામાં આિેલ. િધુમાં પ્રમુખશ્રીએ જણાિેલ કે િધુ એક ટ્રુજે ટ એરલાઈન્ર્ની ફલાઈટ શરૂ કરિા માટે અર્ાઉ રાજકોટ ચેમ્બર
દ્ઘારા ર૦૧૯માં રજુ આત કરાયેલ છે તેને ફરીથી ર્ુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રી, ર્ાંર્િ ર્ભ્ય તથા એરપોટસ ઓથોરીટીને રજુ આત
કરિામાં આિશે.
વમટીંર્માં ખાર્ ઉપવસ્ટ્થત એરપોટસ ડાયરેકટરશ્રી દિર્ંતા બોરાહએ આજની વમટીંર્માં ઉપવસ્ટ્થત રહેિા આમંત્રણ આપેલ તે બિલ
રાજકોટ ચેમ્બરનો આભાર વ્યકત કરેલ. રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા રજુ કરિામાં આિેલ વિવિધ પ્રશ્નોના પ્રત્યુતરમાં જણાિેલ કે રાજકોટમુંબઈ તથા રાજકોટ-દિલ્હી માટે ઈન્ડીર્ોની ફલાઈટ આર્ામી મે મવહનામાં શરૂ થઈ જશે. તેમજ પાર્સલ મોકલિા માટે એર કાર્ોની
ર્ુવિધા પણ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં શરૂ થઈ જશે તેિી ખાત્રી આપેલ હતી અને રાજકોટ-બેંગ્લોર માટેની ડેઈલી ફલાઈટ તા.ર૦
ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ જશે. િધુમાં હાલ નિું બની રહેલ વહરાર્ર ખાતેના ઈન્ટરનેશનલ એરપોટસની કામર્ીરીનું સ્ટ્ટેટર્ અને માવહતી
આપેલ હતી. અને આ માટે રચાયેલ કવમટી દ્ઘારા નિા બની રહેલ એરપોટસની સ્ટ્થળ તપાર્ કરિાનું નદકક કરાયેલ હતું અને ત્યાં રહેતી

નાની મોટી ક્ષવતઓ િુર કરી તેનું યોગ્ય વનરાકરણ લાિિામાં આિશે તેિી ખાત્રી આપિામાં આિેલ છે . આમ રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા
એરલાઈન્ર્ને લર્તા વિવિધ પ્રશ્નોની કરાયેલ રજુ આતોને ર્ફળતાઓ મળેલ છે .
ર્મગ્ર વમટીંર્નું ર્ંચાલન તથા ઉપવસ્ટ્થત અવધકારીઓનો આભાર વ્યકત રાજકોટ ચેમ્બરના માનિ મંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયા
દ્ઘારા કરિામાં આિેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાિીમાં જણાિેલ છે .

