
SSttoopp  PPrriivvaattiissaattiioonn  ooff  IInnddiiaann  RRaaiillwwaayyss  
  

--  CCIITTUU  

  

CCeennttrree  ooff  IInnddiiaann  TTrraaddee  UUnniioonnss  ooppppoosseess  tthhee  pprriivvaattiissaattiioonn  mmeeaassuurreess  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  tthhee  110000  ddaayyss  AAccttiioonn  

PPllaann  pprrooppoosseedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  RRaaiillwwaayyss  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  RRaaiillwwaayyss..  TThhee  RRaaiillwwaayy  

BBooaarrdd  hhaass  ddiirreecctteedd  tthhaatt  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  AAccttiioonn  PPllaann  bbyy  3311sstt  AAuugguusstt  

22001199..  

  

TThhee  AAccttiioonn  PPllaann  pprrooppoosseess  ooppeerraattiinngg  pprriivvaattee  ppaasssseennggeerr  ttrraaiinnss..  WWiitthhiinn  110000  ddaayyss  22  ppaasssseennggeerr  ttrraaiinnss  wwiillll  bbee  

ooffffeerreedd  ttoo  IIRRCCTTCC  wwhhiicchh  wwoouulldd  pprroovviiddee  ttiicckkeettiinngg  aanndd  oonn  bbooaarrdd  sseerrvviicceess..  TThheessee  ttrraaiinnss  wwiillll  rruunn  oonn  tthhee  

iimmppoorrttaanntt  rroouutteess  lliikkee  GGoollddeenn  QQuuaaddrriillaatteerraall  aanndd  DDiiaaggoonnaallss  aanndd  ccoonnnneeccttiinngg  mmaajjoorr  cciittiieess..  IItt  iiss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  

tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwaannttss  ttoo  hhaanndd  oovveerr  rruunnnniinngg  ooff  pprreemmiieerr  ttrraaiinnss  iinncclluuddiinngg  tthhee  RRaajjddhhaannii  aanndd  SShhaattaabbddii  

eexxpprreessss  ttrraaiinnss  ttoo  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss,,  ffoorr  wwhhiicchh  tteennddeerrss  wwoouulldd  bbee  ffllooaatteedd  wwiitthhiinn  ffoouurr  mmoonntthhss..  

  

HHiikkiinngg  RRaaiillwwaayy  ffaarreess  iiss  aallssoo  oonn  tthhee  ccaarrddss..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwaannttss  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ssuubbssiiddiieess  tthhrroouugghh  aa  ‘‘GGiivvee  

iitt  uupp’’  ccaammppaaiiggnn..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  oovveerrwwhheellmmiinngg  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  rraaiillwwaayy  ppaasssseennggeerrss  ttooddaayy  

bbeelloonngg  ttoo  tthhee  ppoooorr  aanndd  llooww  iinnccoommee  sseeccttiioonnss..  PPrroovviiddiinngg  cchheeaapp  aanndd  aaffffoorrddaabbllee  ttrraavveell  iiss  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  RReedduucciinngg  ssuubbssiiddiieess  aanndd  rraaiissiinngg  ffaarreess  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  aa  ppllooyy  ttoo  ffaavvoouurr  tthhee  

pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  wwhhoo  wwoouulldd  bbee  ooppeerraattiinngg  tthhee  ttrraaiinnss  oonnllyy  ffoorr  pprrooffiittss..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwhhoo  hhaass  ccoommee  ttoo  

ppoowweerr  wwiitthh  tthhee  vvootteess  ooff  tthhee  ccoommmmoonn  ppeeooppllee  aanndd  tthhee  ppoooorr,,  hhaass,,  wwiitthhiinn  lleessss  tthhaann  aa  mmoonntthh  ssttaarrtteedd  

iimmppoossiinngg  bbuurrddeennss  oonn  tthhee  ccoommmmoonn  ppeeooppllee,,  jjuusstt  ttoo  ppaayy  bbaacckk  tthheeiirr  bboosssseess,,  tthhee  bbiigg  CCoorrppoorraatteess,,  ddoommeessttiicc  

aanndd  ffoorreeiiggnn..  

  

AAnnootthheerr  pprrooppoossaall  iinn  tthhee  AAccttiioonn  PPllaann  iiss  tthhee  ccoorrppoorraattiissaattiioonn  ooff  tthhee  pprroodduuccttiioonn  uunniittss..  TThhee  77  pprroodduuccttiioonn  

uunniittss  iinncclluuddiinngg  tthhee  aassssoocciiaatteedd  wwoorrkksshhooppss  aarree  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  ‘‘hhiivveedd  ooffff’’  ttoo  tthhee  ‘‘IInnddiiaann  RRaaiillwwaayy  RRoolllliinngg  

SSttoocckk  CCoommppaannyy’’..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  aann  aatttteemmpptt  ttoo  hhaanndd  oovveerr  aanndd  oouuttssoouurrccee  pprroodduuccttiioonn  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  

ppllaayyeerrss  kkiilllliinngg  oouurr  ppuubblliicc  sseeccttoorr’’ss  iinnddiiggeennoouuss  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ccaappaacciittyy..  

  

TThhee  pprrooppoossaall  ttoo  ccoonnssuulltt  tthhee  ttrraaddee  uunniioonnss  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  oonnllyy  aann  eeyyee  wwaasshh..  TTiillll  ttooddaayy,,  tthhee  MMooddii  

ggoovveerrnnmmeenntt,,  iinn  iittss  eeaarrlliieerr  aavvaattaarr  aass  wweellll  aass  ssiinnccee  iitt  rreettuurrnneedd  ttoo  ppoowweerr,,  hhaass  bbeeeenn  bbllaattaannttllyy  iiggnnoorriinngg  tthhee  

vvooiicceess  ooff  tthhee  ttrraaddee  uunniioonnss  oonn  mmaannyy  iissssuueess..  IInn  ffaacctt  aallll  tthhee  cceennttrraall  ttrraaddee  uunniioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnssiisstteennttllyy  

ooppppoossiinngg  pprriivvaattiissaattiioonn  ooff  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  uunnddeerrttaakkiinnggss..  BBuutt  tthhiiss  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aallrreeaaddyy  ddeeccllaarreedd  

pprriivvaattiissaattiioonn  ooff  4466  PPSSUUss  ddeessppiittee  tthhiiss  ooppppoossiittiioonn  

  

CCIITTUU  ccaallllss  uuppoonn  tthhee  ppeeooppllee  aanndd  aallll  iittss  aaffffiilliiaatteedd  uunniioonnss  aanndd  ffeeddeerraattiioonnss  ttoo  ooppppoossee  tthhee  pprriivvaattiissaattiioonn  ooff  tthhee  

cchheeaappeesstt  mmooddee  ooff  ttrraannssppoorrtt  aavvaaiillaabbllee  ttooddaayy  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  aanndd  uunniitteeddllyy  rreessiisstt  tthhee  mmoovvee..  

  

IItt  aallssoo  ccaallllss  uuppoonn  aallll  tthhee  uunniioonnss  ooff  tthhee  rraaiillwwaayy  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ssttrroonnggllyy  ooppppoossee  tthhee  pprriivvaattiissaattiioonn  ooff  IInnddiiaann  

rraaiillwwaayyss  iinn  aannyy  ffoorrmm  aanndd  mmoobbiilliissee  tthheeiirr  eennttiirree  ssttrreennggtthh  tthhrroouugghh  uunniitteedd  aaccttiioonnss  ttoo  ssttoopp  ssuucchh  ddiissaassttrroouuss  

mmeeaassuurreess..  

  

IIssssuueedd  bbyy::  

TTaappaann  SSeenn  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  


