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TToo,,  
  
SShhrrii  AAsshhwwiinnii  VVaaiisshhnnaaww  
HHoonn''bbllee  MMiinniisstteerr  ffoorr  RRaaiillwwaayyss,,  
RRaaiill  BBhhaawwaann,,  
NNeeww  DDeellhhii--111100  000011  
  
RReessppeecctteedd  SSiirr,,  
  
SSuubb::  --  RReessttoorraattiioonn  ooff  ccoonncceessssiioonn  iinn  rraaiillwwaayy  ffaarreess  ttoo  sseenniioorr  cciittiizzeennss--  rreeqquueesstt  ffoorr  ––  rreegg,,  
  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  tthhee  iissssuuee  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ffoorr  yyoouurr  ssyymmppaatthheettiicc  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  ffaavvoorraabbllee  aaccttiioonn  
pplleeaassee..  
  

IInnddiiaann  RRaaiillwwaayyss,,  aass  ppaarrtt  ooff  iittss  wweellffaarree  mmeeaassuurreess,,  hhaadd  ggrraanntteedd  ccoonncceessssiioonn  iinn  rraaiillwwaayy  ffaarreess  ttoo  sseenniioorr  cciittiizzeennss,,  5500%%  ttoo  wwoommeenn  
ppaasssseennggeerrss  aabboovvee  5588  aanndd  4400%%  ttoo  mmaallee  ppaasssseennggeerrss  aabboovvee  6600,,  bbaarrrriinngg  ppaasssseennggeerr  ttrraaiinnss  aanndd  cceerrttaaiinn  pprreemmiieerr  ttrraaiinnss..  NNeeeeddlleessss  ttoo  
mmeennttiioonn,,  tthhee  ccoonncceessssiioonn  wwaass  aa  ggrreeaatt  rreelliieeff  ttoo  tthhee  sseenniioorr  cciittiizzeennss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy,,  ffoorr  tthhee  uunnddeerr  pprriivviilleeggeedd  wwhhoo  hhaavvee  ttoo  ddeeppeenndd  oonn  
ootthheerrss  ffoorr  mmaannyy  ooff  tthheeiirr  nneeeeddss..  
  

TThhee  ccoonncceessssiioonn  wwaass  wwiitthhddrraawwnn  bbyy  tthhee  IInnddiiaann  RRaaiillwwaayyss  iinn  MMaarrcchh,,  22002200  ttoo  tthhee  ddiissmmaayy  ooff  tthhee  sseenniioorr  cciittiizzeennss..  IItt  wwaass  ccllaarriiffiieedd  aatt  
tthhaatt  ttiimmee  tthhaatt  tthhee  wwiitthhddrraawwaall  wwaass  dduuee  ttoo  CCoovviidd  1199  ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn  aanndd  ttoo  ddiissccoouurraaggee  tthhee  vvuullnneerraabbllee  sseenniioorrss  ffrroomm  
ttrraavveelliinngg..  IItt  wwaass  aallssoo  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  ccoonncceessssiioonn  wwiillll  bbee  rreessttoorreedd  oonnccee  tthhee  ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn  iiss  iimmpprroovveedd..  
  

IItt  iiss  aallssoo  hheeaarrtt  bbrreeaakkiinngg  tthhaatt  tthhee  ccoosstt  ooff  ppllaattffoorrmm  ttiicckkeett  iiss  hhiikkeedd  sstteeeeppllyy  ffrroomm  RRss..1100  ttoo  RRss..5500  wwhhiicchh  iiss  aaffffeeccttiinngg  tthhee  sseenniioorr  
cciittiizzeennss,,  tthhee  mmoosstt..  TThhee  rreeaassoonn  aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthhiiss  eexxoorrbbiittaanntt  hhiikkee  iiss  ssttaatteedd  ttoo  bbee  ttoo  aavvooiidd  rruusshh  iinn  ppllaattffoorrmmss  aanndd  ttoo  ccoonnttaaiinn  tthhee  
ppaannddeemmiicc..  
  

SSiirr,,  tthhee  ccoouunnttrryy  iiss  rreettuurrnniinngg  ttoo  nnoorrmmaallccyy  aanndd  vvaacccciinnaattiioonn  iiss  bbeeiinngg  hheelldd  iinn  ffuullll  sswwiinngg..  AAllmmoosstt  aallll  tthhee  sseenniioorr  cciittiizzeennss  hhaavvee  ttaakkeenn  
bbootthh  ddoosseess  ooff  vvaacccciinnaattiioonn..    
  

FFuurrtthheerr,,  IInnddiiaann  RRaaiillwwaayyss  hhaass  rreessuummeedd  aallll  iittss  ttrraaiinn  sseerrvviicceess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  SSoo,,  iitt  iiss  ttiimmee  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhee  hhaarrddsshhiippss  ooff  
tthhee  sseenniioorr  cciittiizzeennss..  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  mmaayy  pplleeaassee  bbee  ccaauusseedd  ttoo  rreessttoorree  tthhee  ccoonncceessssiioonn  ttoo  tthhee  sseenniioorr  
cciittiizzeennss  aanndd  ttoo  rreevveerrtt  bbaacckk  tthhee  rraattee  ooff  ppllaattffoorrmm  ttiicckkeettss..  
  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  SShhrrii  SSuunneeeett  SShhaarrmmaa  CChhaaiirrmmaann,,  RRaaiillwwaayy  BBooaarrdd,,  NNeeww  DDeellhhii  
  


