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TToo  
  

SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  

CCMMDD  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  IImmppoossiittiioonn  ooff  bbaann  oonn  ttrraaddee  uunniioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  BBSSNNLL  ––  RReeqquueesstt  ttoo  iinntteerrvveennee  --  rreegg..  

  

RReeff::  --  ((11))  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  NNoo..BBSSNNLL//55--11//SSRR//22001166  ddaatteedd  0088..0033..22001177..  

    ((22))  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  NNoo..BBSSNNLL//99--33//SSRR//22001177//pptt..  ddaatteedd  0088..0055..22001177..  

    ((33))  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  NNoo..BBSSNNLL//77--99//SSRR//22001166  ddaatteedd  1199..0066..22001177..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  nneecceessssaarryy  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..    
  

IItt  iiss  wweellll  kknnoowwnn  ttoo  eevveerryyoonnee  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  oonnee  ooff  tthhee  PPSSUUss,,  wwhheerreeiinn  aa  vveerryy  ccoorrddiiaall  iinndduussttrriiaall  rreellaattiioonn  iiss  

eexxiissttiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  DDuurriinngg  tthhee  llaasstt  44  ttoo  55  yyeeaarrss,,  mmaannyy  

ssttrruugggglleess  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL..  MMoosstt  ooff  tthheessee  ssttrruugggglleess  wweerree  

aaggaaiinnsstt  tthhee  aannttii--BBSSNNLL  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  SSoommee  ssttrruugggglleess  hhaavvee  aallssoo  ttaakkeenn  ppllaaccee  oonn  ssttaaffff  iissssuueess..  

HHoowweevveerr,,  ddeessppiittee  ccoonndduuccttiinngg  ssttrruugggglleess,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL  hhaavvee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  

ccoonnttrriibbuutteedd  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  MMaannyy  mmoovveemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  uunniioonnss  aanndd  

aassssoocciiaattiioonnss,,  lliikkee  CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  YYeeaarr,,  SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee,,  eettcc..,,  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  wwoorrkk  ccuullttuurree  ooff  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  aanndd  ttoo  mmoottiivvaattee  tthheemm  ttoo  aaccttiivveellyy  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  RReecceennttllyy,,  

tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ggaavvee  ccaallll  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  wwoorrkk  oonnee  hhoouurr  eexxttrraa  eevveerryy  ddaayy,,  ffrroomm  1100tthh  

FFeebbrruuaarryy,,  22001177  ttoo  3311sstt  MMaarrcchh,,  22001177  mmaaiinnllyy  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  bbeeffoorree  

tthhee  cclloossuurree  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..      
  

HHoowweevveerr,,  rreecceennttllyy  tthhiinnggss  hhaavvee  ssttaarrtteedd  cchhaannggiinngg..  TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ssttaarrtteedd  ttrreeaattiinngg  tthhee  uunniioonnss  

aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  aass  aann  eenneemmyy..  IInnssttrruuccttiioonn  aafftteerr  iinnssttrruuccttiioonn  iiss  bbeeiinngg  ggiivveenn  ttoo  tthhee  cciirrcclleess  ffoorr  ccuurrttaaiilliinngg  

lleeggiittiimmaattee  rriigghhttss  ooff  tthhee  ttrraaddee  uunniioonnss  aanndd  aallssoo  ffoorr  ccrruusshhiinngg  tthheeiirr  ppeeaacceeffuull  aaggiittaattiioonnss..    AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  

tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ddeeccllaarreedd  aa  wwaarr  oonn  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  WWee  wwiisshh  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhaatt  aallll  tthheessee  

aaccttiioonnss  aarree  wwhhiimmssiiccaall  aanndd  pprreejjuuddiicceedd..      
  

WWhheenn  tthhee  uunniioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  hhaavvee  ccoonndduucctteedd  mmaannyy  

mmoovveemmeennttss  jjooiinnttllyy  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  oorrddeerr  wwaass  iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  vviiddee  lleetttteerr  

nnoo..BBSSNNLL//55--11//SSRR//22001166  ddaatteedd  0088..0033..22001177,,  bbaannnniinngg  jjooiinntt  aaccttiioonn  pprrooggrraammmmee  bbyy  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  

ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess..  HHoowweevveerr,,  dduuee  ttoo  tthhee  ttiimmeellyy  iinntteerrvveennttiioonn  ooff  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  tthhiiss  

oorrddeerr  hhaass  bbeeeenn  kkeepptt  uunnddeerr  aabbeeyyaannccee..    
  

SSuubbsseeqquueennttllyy,,  cciittiinngg  aann  oorrddeerr  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  PPaattiiaallaa  HHoouussee  DDiissttrriicctt  CCoouurrtt,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  

iissssuueedd  tthhee  lleetttteerr  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((22))  aabboovvee,,  bbaannnniinngg  eevveenn  ppeeaacceeffuull  aaggiittaattiioonnss..  IItt  iiss  vveerryy  ppeerrttiinneenntt  ttoo  

mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  tthhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  PPaattiiaallaa  HHoouussee  DDiissttrriicctt  CCoouurrtt  ppeerrttaaiinnss  ttoo  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

aaggiittaattiioonn..  IItt  iiss  nnoott  aann  oorrddeerr  tthhaatt  bbaannss  aallll  ttrraaddee  uunniioonn  aaggiittaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL..    TThhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  PPaattiiaallaa  

HHoouussee  DDiissttrriicctt  CCoouurrtt  iiss  qquuootteedd  oouutt  ooff  ccoonntteexxtt,,  aanndd  tthhee  aabboovvee  oorrddeerr  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd,,  ttoo  ccrruusshh  aallll  ppeeaacceeffuull  

ttrraaddee  uunniioonn  aaggiittaattiioonnss..    
  

  



  

  

  

AAggaaiinn,,  aannootthheerr  oorrddeerr,,  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((33))  aabboovvee,,  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  ttoo  ccuurrbb  ppeeaacceeffuull  ttrraaddee  uunniioonn  

aaccttiivviittiieess,,  ssuucchh  aass  ddhhaarrnnaa,,  hhuunnggeerr  ssttrriikkee,,  eettcc..  VViiddee  tthhiiss  lleetttteerr,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  iinnssttrruucctteedd  aallll  tthhee  

CCGGMMss  ttoo  iimmppoossee  ““NNoo  WWoorrkk  NNoo  PPaayy””  oonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ddhhaarrnnaa,,  hhuunnggeerr  ssttrriikkee,,  eettcc..  

TThheessee  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  ddeenniiaall  ooff  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  rriigghhttss  ooff  tthhee  

wwoorrkkeerrss,,  eennsshhrriinneedd  iinn  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IInnddiiaa..  
  

IInn  tthhee  lleetttteerrss  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((22))  &&  ((33))  aabboovvee,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  nnoo  aaggiittaattiioonnaall  

pprrooggrraammmmee  ccoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd,,  ppeennddiinngg  ccoonncciilliiaattoorryy  pprroocceeeeddiinnggss..  WWee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  nnoo  ccoonncciilliiaattoorryy  

pprroocceeeeddiinnggss  hhaass  bbeeeenn  iinniittiiaatteedd  bbyy  tthhee  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr,,  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  aaggiittaattiioonnaall  

pprrooggrraammmmee  ccaalllleedd  oonn,,  ffoorr  sseettttlleemmeenntt  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn..  
  

FFiinnaallllyy,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhaatt,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  hhaavvee  nnoo  iinntteennssiioonn  ttoo  ssppooiill  tthhee  

iinndduussttrriiaall  ppeeaaccee  tthhaatt  iiss  pprreevvaaiilliinngg  iinn  BBSSNNLL..  WWee  wwiisshh  ttoo  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhee  ccoonnssttrruuccttiivvee  aaccttiioonnss,,  ffoorr  tthhee  

eeaarrllyy  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  HHoowweevveerr,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  ssaammee  mmaayy  bbeeccoommee  iimmppoossssiibbllee  wwhheenn  aattttaacckk  

aafftteerr  aattttaacckk  iiss  llaauunncchheedd  oonn  tthhee  lleeggiittiimmaattee  rriigghhttss  ooff  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  WWee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  

ttaakkee  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  rreessttoorraattiioonn  ooff  nnoorrmmaallccyy..    
    

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  

  

EEnnccll::  CCooppiieess  ooff  lleetttteerrss  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11)),,  ((22))  &&  ((33))..  

  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  MMss..  SSuujjaattaa  TT..  RRaayy,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR  &&  FFiinnaannccee)),,  BBSSNNLL..  

                                ((22))  SShhrrii  NN..KK..  MMeehhttaa,,  DDiirreeccttoorr  ((EEBB))  BBSSNNLL..  

                                ((33))  SShhrrii  RR..KK..  MMiittttaall,,  DDiirreeccttoorr  ((CCMM)),,  BBSSNNLL..  

 


