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ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧ 

-: અખબારી યાદી :- 

રાજકોટ મહાનગરપાલકા અને રેલ્વે વચ્ચેનો ટેક્સનો વરસો જુનો પ્રશ્ન 
ઉકેાયો: બનેં પક્ષકારો વચ્ચે એમ.ઓ.ય.ુ પર હસ્તાક્ષર કરાયા: માન. મેયરશ્રી 

ડો. પ્રદદપ ડવ અને મ્યનુન. કનમશનરશ્રી અનમત અરોરાએ કરી જાહરેાત 
મહાનગરપાલકા દ્વારા રેલ્વે પાસેથી આશરે રૂ. ૧૫ કરોડ જેવી રકમ વસૂવા હવે થશે કાયયવાહી 

તા. ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 
રાજકોટ મષાનગરાલકા અને રેલ્ળે ળચ્ચેનો ળરશો જુનો ટેક્શનો પ્રશ્ન ઉકેાઈ ગયો છે. 

રેલ્ળે અને મષાનગરાલકા ળચ્ચે આ વળવયમાાં થયેા એક શમજુતી કરાર (એમ.ઓ.ય.ુ) ર 
ષસ્તાક્ષર ણ થઇ ગયા છે. ષળે રાજકોટ મષાનગરાલકા દ્વારા રેલ્ળે ાશેથી શવળિશ ચાર્જ 
ળસૂળા કાયયળાષી આગલ ધાળે. રેલ્ળે ાશેથી મષાનગરાલકાએ આરે રૂ. ૧૫ કરોડ જેળી 
રકમ ળસૂ થાય છે, તેમ મેયરશ્રી ડો. પ્રદદ ડળ  અને મ્યવુન. કવમનર શ્રી અવમત અરોરાએ 
શાંયકુ્તરીતે જણાવયુાં ષત ુાં. 

રાજકોટ મષાનગરાલકા અને રેલ્ળે ળચ્ચે પ્રોટી ટેક્શ મદેુ્દ શને ૧૯૫૪ થી આ ઇસ્ય ુ
અણઉકે રષતેા શને ૧૯૯૭ની શામાાં આ પ્રકરણ ષાઈકોટયમાાં ષોંચ્યુાં ષત ુાં, જેના ચકુાદા શામે શને 
૨૦૦૩માાં રાજકોટ મષાનગરાલકાએ સપુ્રીમ કોટયમાાં અી દાખ કરી ષતી. શને ૨૦૦૯માાં 
સપુ્રીમ કોટે આેા ચકુાદા અનશુાંધાને રાજકોટ મષાનગરાલકાએ રેલ્ળે શાથે એમ.ઓ.યુાં. કરળા 
બાબતે ત્રવયળષાર રૂ કયો ષતો. આ વળવયમાાં બાંને તાંત્ર ળચ્ચે બેઠક ણ યોજાઈ ષતી, જેમાાં 
શવળિશ ચાર્જ ચકૂળળા બાબતે રેળેએ શૈધધાાંવતક સ્ળીકાર કયો ષતો. જેના ગે એમ.ઓ.ય.ુનો 
મશુદ્દો તૈયાર કરાયો ષતો.  

અતે્ર એ ઉલ્ેખ કરળો રષયો કે, તાજેતરમાાં જ માનનીય મેયરશ્રી ડો. પ્રદદ ડળના અધયક્ષ 
સ્થાને અને મ્યવુન. કવમનર શ્રી અવમત અરોરાની ઉસ્સ્થવતમાાં રેલ્ળે અને રાજકોટ 
મષાનગરાલકાની એક શાંયકુ્ત મીદટિંગ યોજાઈ ષતી. જેમાાં વળવળધ વળકાશક્ષી પ્રોજેક્ટની ચચાય 
દરમ્યાન શવળિશ ચાર્જ મદેુ્દ ણ વળચારવળમય કરળામાાં આવયો ષતો. જેના ગે એમ.ઓ.ય.ુ ર 
બાંને ક્ષકારોનાાં ષસ્તાક્ષર કરળાની પ્રદિયા શરલ અને ઝડી બની કી ષતી.  

રેલ્ળે ાશેથી રાજકોટ મષાનગરાલકાએ પ્રોટી ટેક્શને બદે શવળિશ ચાર્જ ળસૂળાનો 
થાય છે. અગાઉની બાકી રકમ શદષત કુ આરે રૂ. ૧૫ કરોડ જેળી રકમનુાં લબ રેળેને 
મોકળાની પ્રદિયા ષાથ ધરળામાાં આળે. 

 (જન શાંકય અવધકારી) 
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