
 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમખુશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રાએ વેસ્ટ્ટનસ રલે્વનેા જનરલ મેનજેરશ્રી આલોક કંર્લની 

રાજકોટ ખાતે રૂબરૂ મુલાકાત લઈ રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના રેલ્વનેે લગતા વવવવધ પ્રશ્નોની રજુઆત કરેલ... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રાએ વેસ્ટ્ટનસ રેલ્વ-ેમુંબઈના જનરલ મેનજેરશ્રી આલોક 

કંર્લની રાજકોટ ખાતે રૂબરૂ મુલાકાત લઈ રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના મુર્ાફરોને વધુ ર્ારી રેલ્વે ર્ુવવધા મળી રહે તે માટે વવવવધ પ્રશ્નોની 

રજુઆત કરવામાં આવેલ. 
 

જેમાં ખાર્ રેનનં.૧રર૬૭/૧રર૬૮ મુંબઈ ર્ને્રલ-હાપા દુરન્તો એકર્પ્રેર્ રને કોરોનાકાળ પહેલા અગાઉ ચાલતી હતી તે હજુ ર્ુધી 

બંધ છે. ર્ૌરાષ્ટ્ર-મુંબઈ વચ્ચ ેપષુ્કળ પ્રમાણમાં રાફફક રહેતો હોવાર્ી આ રેન તાત્કાલીક શરૂ કરવી તેમજ તનેે બોરીવલી, કાંદીવલી અર્વા 

મલાડ ખાતે સ્ટ્ટોપ આપવો, રેનનં. રર૯૪૬ ઓખા-મુંબઈ ર્ૌરાષ્ટ્ર મેઈલના ર્મયમાં ફેરફાર કરી જુના ર્મય પ્રમાણ ેતાત્કાલીક શરૂ કરવી, 

લોકલ રેનનું ભાડુ ંમેઈલ એકર્પ્રરે્ પ્રમાણે વર્ુલવામાં આવે છે જેમાં તાત્કાલીક ફેરફાર કરવા વવગેરે પ્રશ્નો ધ્યાને મુકતા રાજકોટ 

ચેમ્બરની રજુઆત અંગે જનરલ મનેેજરશ્રી આલોક કંર્લએ આ અંગે યોગ્ય કાયસવાહી હાર્ ધરી વનરાકરણ લાવવા ખાત્રી આપેલ છે. તેમ 

રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે. 
 

રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ ગણાત્રા દ્ઘારા વનકાર્ના વપ્ર અને પોસ્ટ્ટ વશપમને્ટ પર વ્યાજ 

ર્હાયની ર્મય મયાસદા તાત્કાલીક જાહેર કરવા કેન્ર ર્રકારમા ંરજુઆત કરવામાં આવેલ છે. 
 

કોરોના મહામારી દરમ્યાન ર્મગ્ર ઔદ્યોગીક, વાવણજયીક, આયાત-વનકાર્ તર્ા ર્વેા પ્રદાન કરતા એકમોને અર્હય નકુશાન તર્ા 

હાલાકી ભોગવવી પડેલ. આવા વવશ્વવ્યાપી કોરોના કહેર ર્ામે વનદેશીત તમામ એકમોને પુરતી રાહત તર્ા ર્હાય પુરી પાડવા માટ ે

રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્ઘારા અગાઉ ર્તત રજુઆત કરવામાં આવેલ. જે રજુઆતને ધ્યાને લઈ કેન્ર ર્રકાર દ્ઘારા 

Interest Equalization Scheme જાહેર કરવામાં આવેલ.  



 

આ યોજના અંતગસત વનકાર્કારો દ્ઘારા કરવામાં આવેલ પ્રી અને પોસ્ટ્ટ શીપમને્ટ વનકાર્ માટે લેવાયેલ લોન અંતગસત પ% વ્યાજ ર્હાય 

ચુકવવામાં આવે છે. આ યોજનાની ર્મય મયાસદા તા.૩૦-૯-ર૦ર૧ ના રોજ પુણસ ર્યેલ છે. ર્રકારશ્રી દ્ઘારા આ યોજનાને હજુ વધ ુ

લંબાવવામાં આવેલ છે. પરંત ુઆ અનુર્ધંાને ર્રકારશ્રી દ્ઘારા કોઈપણ પ્રકારનું જાહેરનામું પ્રવર્ધ્ધ કરવામાં આવેલ ન હોવાને કારણ ે

વનકાર્કારોને બેન્કો દ્ઘારા અપાતા લાભો / ર્હાય મળતા નર્ી. જેના કારણ ે વનકાર્કારોને ખુબ જ હાલાકી પડી રહી છે. તેર્ી આ 

યોજનાની ર્મય મયાસદા તર્ા જાહરેનામું તાત્કાલીક પ્રવર્ધ્ધ કરવા રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉપપ્રમુખશ્રી પાર્સભાઈ 

ગણાત્રા દ્ઘારા કેન્રીય નાણામતં્રીશ્રીમતી વનમસલા વર્ર્ારામન તર્ા વાવણજય તર્ા ઉદ્યોગમતં્રીશ્રી વપયષુ ગોયેલ ર્મક્ષ રજુઆત કરવામા ં

આવેલ છે. તમે રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમા ંજણાવેલ છે. 


