
OOnn  ccoommmmoonn  ssttrruugggglleess  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  

ccllaassss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  
  
TThhee  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  hheelldd  aatt  DDeellhhii  oonn  77tthh  &&  
88tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22001177,,  wwhhiillee  ddiissccuussssiinngg  tthhee  mmaassssiivvee  uunniittyy  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  
ccoonnggrraattuullaatteess  aallll  CCeennttrraall  TTrraaddee  UUnniioonnss,,  FFeeddeerraattiioonnss  aanndd  IInnddeeppeennddeenntt  UUnniioonnss  aallll  oovveerr  tthhee  
ccoouunnttrryy  wwhhoo  hhaadd  mmaaddee  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  ooff  wwoorrkkeerrss  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  88tthh  AAuugguusstt,,  
22001177,,  aa  ggrraanndd  ssuucccceessss..  TThhee  mmaassssiivvee  uunniittyy  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  iinn  tthhee  jjooiinntt  aaccttiioonnss  hhaass  ttoo  bbee  
ffuurrtthheerr  ssttrreennggtthheenneedd  aanndd  wwiiddeenneedd  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  bbuuiillddiinngg  rreessiissttaannccee  aaggaaiinnsstt  tthhee  aannttii--
wwoorrkkeerr,,  aannttii--ppeeooppllee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  BBJJPP  lleedd  NNDDAA  ggoovveerrnnmmeenntt..  
  
TThhee  mmeeeettiinngg  ddeepplloorreess  tthhee  nneeggaattiivvee  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  aarrrrooggaannttllyy  iiggnnoorriinngg  tthhee  
ggeennuuiinnee  ddeemmaannddss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  lliivveelliihhoooodd  ooff  tthhee  ttooiilliinngg  ppeeooppllee..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ddiidd  nnoott  
ttaakkee  aannyy  mmeeaanniinnggffuull  sstteepp  ttoo  ssttaarrtt  aannyy  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  CCeennttrraall  TTrraaddee  UUnniioonnss  ttoo  ccoonnssiiddeerr  
ppoossssiibbllee  ssoolluuttiioonnss  ttoo  tthhee  pprreessssiinngg  pprroobblleemmss  ooff  ssuurrvviivvaall  ooff  tthhee  mmaajjoorriittyy  ppeeooppllee  ooff  tthhiiss  ccoouunnttrryy..  
  
  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  ccuurrbb  pprriiccee  rriiccee  ooff  eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess  aanndd  ttoo  ggeenneerraattee  
eemmppllooyymmeenntt..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  ssccuuttttllee  tthhee  eexxiissttiinngg  iinnaaddeeqquuaattee  ppuubblliicc  ddiissttrriibbuuttiioonn  
ssyysstteemm  aanndd  iimmppoossee  tthhee  iinnhheerreennttllyy  aannttii--ppoooorr  ttaarrggeettiinngg  mmeecchhaanniissmm  ccaalllleedd  ‘‘DDiirreecctt  BBeenneeffiitt  
TTrraannssffeerr’’  rreessuullttiinngg  iinn  ffuurrtthheerr  eexxcclluussiioonn  ooff  tthhee  ccoommmmoonn  aanndd  nneeeeddyy  ppeeooppllee..  
  
FFaaiilliinngg  ffoorr  sswweeeeppiinngg  cchhaannggeess  iinn  tthhee  LLaanndd  AAccqquuiissiittiioonn  AAcctt,,  dduuee  ttoo  ppooppuullaarr  ssttrruugggglleess,,  tthhee  MMooddii  
ggoovveerrnnmmeenntt  tthhrruusstt  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeennttss  uunnddeerr  BBJJPP  rroollee  ttoo  mmaakkee  eennaaccttmmeennttss  ttoo  aaccqquuiirree  
ffaarrmmeerrss  llaanndd..  PPeeaassaanntt  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  oonn  ssttrruuggggllee  ppaatthh  wwhheerreevveerr  ssuucchh  aattttaacckk  hhaass  bbeeeenn  
uunnlleeaasshheedd  iinncclluuddiinngg  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh,,  RRaajjaasstthhaann,,  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh  aanndd  MMaahhaarraasshhttrraa..  TThhee  
MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  nnoo  sshhaammee  ttoo  nnaakkeeddllyy  bbeettrraayy  tthhee  ppeeaassaannttrryy  bbyy  nnoott  ddeeccllaarriinngg  MMSSPP  aatt  
5500%%  aabboovvee  ccoosstt  ooff  pprroodduuccttiioonn  aass  pprroommiisseedd..  
  
TThhee  NNDDAA  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeeccllaarreedd  ‘‘mmeeggaa  ssttrraatteeggiicc  ssaallee’’  wwiitthh  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  NNIITTII  
AAaayyoogg  ttaarrggeettiinngg  CCeennttrraall  PPuubblliicc  SSeeccttoorrss..  TThhee  oowwnneerrsshhiipp,,  ccoonnttrrooll  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ssuucchh  
ttoopp  pprrooffiitt  mmaakkiinngg  PPSSUUss  aarree  bbeeiinngg  ssoouugghhtt  ttoo  bbee  hhaannddeedd  oovveerr  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  ccoorrppoorraattee  bbootthh  
ddoommeessttiicc  aanndd  ffoorreeiiggnn..  UUnnlliimmiitteedd  FFDDII  iiss  aalllloowweedd  iinn  ssttrraatteeggiicc  sseeccttoorr  lliikkee  rraaiillwwaayyss,,  ddeeffeennccee,,  
ffiinnaanncciiaall  sseeccttoorr,,  eettcc..,,  aass  ccoommpplliimmeennttaarryy  ttoo  tthhee  mmoovvee  ooff  pprriivvaattiissaattiioonn..  TThhuuss  tthhee  MMooddii  
ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ooppeenniinngg  tthhee  ggaattee  ffoorr  rree--ccoolloonniissaattiioonn  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  
  
TThhee  CCeennttrraall  TTrraaddee  UUnniioonnss  aarree  ccoonnssiisstteennttllyy  ddeemmaannddiinngg  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  rreevveerrssee  iitt’’ss  aannttii--
wwoorrkkeerr  ppoolliicciieess  iinncclluuddiinngg  ddeemmoolliisshhiinngg  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  mmeeaassuurreess,,  ddrraassttiicc  ccuutt  iinn  iinntteerreesstt  rraattee  ooff  
ssmmaallll  ssaavviinnggss,,  bbuullllddoozzee  eexxiissttiinngg  llaabboouurr  llaawwss,,  ttoo  iimmpplleemmeenntt  mmiinniimmuumm  wwaaggee  ooff  RRss..1188,,000000//--,,  
wwaaggee  rreevviissiioonn  iinn  ppuubblliicc  sseeccttoorrss  wwiitthhoouutt  aannyy  ccoonnddiittiioonn  ooff  ““AAffffoorrddaabbiilliittyy  CCllaauussee””,,  ttoo  rreemmoovvee  1100  
yyeeaarrss  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn  iinn  PPSSUUss  eettcc..  BBuutt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  rreemmaaiinniinngg  ssiilleenntt..  
  
TThhiiss  CCEECC  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  tthheerreeffoorree,,  uurrggeess  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  rreevveerrssee  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  
tthhee  oonnggooiinngg  eeccoonnoommyy  ppoolliiccyy  rreeggiimmee  wwhhiicchh  hhaass  llaannddeedd  tthhee  eennttiirree  nnaattiioonnaall  eeccoonnoommyy  iinn  
ddiissttrreessss  aanndd  ddeecclliinnee  aaffffeeccttiinngg  tthhee  wwoorrkkiinngg  ppeeooppllee  tthhee  mmoosstt..  TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  ddeecciiddeess  ttoo  
ppaarrttiicciippaattee  ttoo  tthhee  ssttrruugggglleess  ooff  tthhee  CCeennttrraall  TTrraaddee  UUnniioonnss  oonn  1122  ppooiinntt  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss  aanndd  
aaggaaiinnsstt  tthhee  ppoolliiccyy  rreeggiimmee..  
  
TThhiiss  CCEECC  aauutthhoorriissee  tthhee  CCHHQQ  ttoo  mmaakkee  iinniittiiaattiivvee  ttoo  wwiiddeenn  tthhee  uunniittyy  aammoonngg  tthhee  ootthheerr  uunniioonnss  
aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  ccoommmmoonn  ssttrruugggglleess  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  iinn  tthhee  
ccoouunnttrryy..  
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