
 

5500tthh  aannnniivveerrssaarryy  ooff  tthhee  gglloorriioouuss  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  

ooff  1199tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  11996688..  

 
TThhee  eennttiirree  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  wweenntt  oonn  aa  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  oonn  
1199tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  11996688,,  aanndd  wwrroottee  aa  gglloorriioouuss  cchhaapptteerr  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  
IInnddiiaann  TTrraaddee  UUnniioonn  mmoovveemmeenntt..  TThhee  mmaajjoorr  ppaarrttiicciippaannttss  ooff  tthhiiss  ssttrriikkee  wweerree  
tthhee  RRaaiillwwaayyss,,  DDeeffeennccee,,  PPoossttaall  aanndd  TTeelleeggrraapphhss  ((PP&&TT))  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  JJooiinntt  
AAccttiioonn  CCoouunncciill  ((JJAACC))  ssppeeaarrhheeaaddeedd  tthhee  ssttrriikkee..  TThhee  ddeemmaannddss  ffoorr  tthhee  ssttrriikkee  
wweerree::--  

 
11))  NNeeeedd  BBaasseedd  MMiinniimmuumm  WWaaggee..  
22))  FFuullll  nneeuuttrraalliizzaattiioonn  ooff  rriissee  iinn  pprriicceess..  
33))  MMeerrggeerr  ooff  DDAA  wwiitthh  BBaassiicc  PPaayy..  
44))  WWiitthh  ddrraawwll  ooff  pprrooppoossaall  ttoo  rreettiirree  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  5500  yyeeaarrss  ooff  aaggee  oorr  oonn  ccoommpplleettiioonn  

ooff  2255  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee..  
55))  VVaaccaattee  vviiccttiimmiizzaattiioonn  aanndd  rreeiinnssttaattee  vviiccttiimmiizzeedd  wwoorrkkeerrss..  
66))  NNoo  rreettrreenncchhmmeenntt  wwiitthhoouutt  eeqquuiivvaalleenntt  aalltteerrnnaattiivvee  jjoobbss..  
77))  AAbboolliittiioonn  ooff  CCoonnttrraacctt  aanndd  CCaassuuaall  LLaabboouurr  SSyysstteemm..  

 
TThhee  ssttrriikkee  wwaass  aa  sswweeeeppiinngg  ssuucccceessss,,  wwiitthh  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  
CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  CCoonnggrreessss  ggoovveerrnnmmeenntt,,  lleedd  bbyy  SSmmtt..  
IInnddiirraa  GGaannddhhii,,  ccaammee  ddoowwnn  hheeaavviillyy  oonn  tthhee  ssttrruuggggllee..  EEsssseennttiiaall  SSeerrvviicceess  
MMaaiinntteennaannccee  OOrrddiinnaannccee  wwaass  pprrooccllaaiimmeedd..  CCRRPPFF  wwaass  uuttiilliisseedd  ttoo  ssuupppprreessss  
tthhee  ssttrriikkee..  1177  ssttrriikkiinngg  eemmppllooyyeeeess  wweerree  bbrruuttaallllyy  kkiilllleedd  aatt  PPaatthhaannkkoott,,  BBiikkaanneerr,,  
DDeellhhii  aanndd  iinn  AAssssaamm,,  iinn  ppoolliiccee  aanndd  mmiilliittaarryy  ffiirriinngg  aanndd  aallssoo  bbyy  rruunnnniinngg  tthhee  
ttrraaiinn  oovveerr  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  4400,,000000  eemmppllooyyeeeess  wweerree  ssuussppeennddeedd..  1122,,000000  
CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  aanndd  lleeaaddeerrss  wweerree  aarrrreesstteedd  aanndd  jjaaiilleedd..  
6644,,000000  eemmppllooyyeeeess  wweerree  iissssuueedd  wwiitthh  tteerrmmiinnaattiioonn  nnoottiicceess..  WWhheenn  ssuucchh  
bbrruuttaalliittiieess  wweerree  uunnlleeaasshheedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy,,  tthheerree  wwaass  oonnee  ssttaattee,,  
wwhhiicchh  ddeeccllaarreedd  ffuullll  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  ssttrriikkee..  TThhee  ssttaattee  wwaass  KKeerraallaa,,  aanndd  iitt’’ss  
CChhiieeff  MMiinniisstteerr  wwaass  CCoomm..EE..MM..SS..NNaammbbooooddiirriippaadd..  CCoomm..NN..PP..PPaaddmmaannaabbhhaann,,  
KKeerraallaa,,  lleeaaddeerr  ooff  tthhee  PP&&TT  ttrraaddee  uunniioonn  mmoovveemmeenntt,,  wwhhoo  wwaass  ddiissmmiisssseedd  iinn  
tthhee  11996688  ssttrriikkee  wwaass  rreeiinnssttaatteedd  oonnllyy  iinn  11997788,,  bbyy  tthhee  JJaannaattaa  GGoovveerrnnmmeenntt..  
TThhee  ffrruuiittss  bbeeiinngg  eennjjooyyeedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  ttooddaayy,,  aarree  
tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  ssaaccrriiffiicceess  mmaaddee  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  lleeaaddeerrss  wwhhoo  
ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  gglloorriioouuss  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  ooff  1199tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  11996688..  
BBSSNNLLEEUU  ppaayyss  iitt’’ss  rreessppeeccttffuull  hhoommaaggee  ttoo  tthhee  mmaarrttyyrrss  ooff  tthhee  11996688  ssttrriikkee,,  aanndd  
ssaalluutteess  tthhee  eennttiirree  ppaarrttiicciippaannttss..  BBSSNNLLEEUU  vvoowwss  ttoo  ccaarrrryy  ffoorrwwaarrdd  tthhee  ffiigghhtt  
aaggaaiinnsstt  eexxppllooiittaattiioonn..    
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