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TToo    

  

AAllll  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess,,  

CCeennttrraall  ooffffiiccee--bbeeaarreerrss  

&&  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess..    

  

CCoommrraaddeess,,  
  

UUnniitteedd  ssttrruugggglleess  ttoo  sseettttllee  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  ttoo  

ssttoopp  tthhee  ssuubbssiiddiiaarryy  ttoowweerr  ccoommppaannyy..  
  

FFoorr  tthhee  ppaasstt  ffeeww  mmoonntthhss,,  tthhee  CCHHQQ  hhaass  bbeeeenn  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ttrryyiinngg  ttoo  ffoorrggee  uunniitteedd  ssttrruugggglleess  ffoorr  tthhee  

sseettttlleemmeenntt  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177..  AA  vveerryy  ppoowweerrffuull  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  wwaass  aallssoo  oorrggaanniisseedd  oonn  

tthhiiss  iissssuuee,,  oonn  2277..0077..22001177,,  bbyy  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  AAfftteerr  tthhee  aapppprroovvaall  ggiivveenn  bbyy  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett  

ttoo  ffoorrmm  BBSSNNLL’’ss  ssuubbssiiddiiaarryy  ttoowweerr  ccoommppaannyy,,  oouurr  eeffffoorrttss  ttoo  bbrriinngg  aallll  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  uunnddeerr  aa  

ssiinnggllee  ppllaattffoorrmm  iinntteennssiiffiieedd..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthheessee  eeffffoorrttss  aa  mmeeeettiinngg  ooff  aallll  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ttooookk  

ppllaaccee  oonn  2266..0099..22001177..  DDeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonnss  ttooookk  ppllaaccee..  HHoowweevveerr,,  aa  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  wwaass  nnoott  rreeaacchheedd..  AAggaaiinn  

oonnee  mmoorree  mmeeeettiinngg  ttooookk  ppllaaccee  oonn  0044..1100..22001177,,  aatttteennddeedd  bbyy  aallll  tthhee  mmaajjoorr  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  AAfftteerr  

tthhrreeaaddbbaarree  ddiissccuussssiioonnss,,  aallll  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  aaggrreeeedd  ttoo  ccoonndduucctt  ssttrruugggglleess  uunnddeerr  aa  ssiinnggllee  

bbaannnneerr,,  vviizz..,,  ““AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL””..  IItt  wwaass  aallssoo  ddeecciiddeedd  ttoo  ttaakkee  uupp  ttwwoo  iimmppoorrttaanntt  

iissssuueess,,  vviizz..,,  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffrroomm  0011..0011..22001177  aanndd  ssttooppppiinngg  ooff  tthhee  ssuubbssiiddiiaarryy  ttoowweerr  ccoommppaannyy..      
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  sshhaallll  bbee  tthhee  ddeemmaannddss  ffoorr  tthhee  uunniitteedd  ssttrruugggglleess::--  
  

((11))  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn..  
  

((aa))  SSeettttllee  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  0011..0011..22001177,,  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt  bbeenneeffiitt  aanndd  

rreevviissiioonn  ooff  aallll  aalllloowwaanncceess..  

((bb))  SSeettttlleemmeenntt  ooff  lleefftt  oouutt  iissssuueess  ooff  tthhee  22nndd  PPRRCC..  
  

((22))  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  iissssuuee..  
  

TThhee  eennttiirree  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  aarree  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ssuubbssiiddiiaarryy  ttoowweerr  

ccoommppaannyy,,  ssiinnccee  iitt  wwiillll  lleeaadd  ttoo  ssttrraatteeggiicc  ssaallee,,  aanndd  iinndduuccttiioonn  ooff  ssttrraatteeggiicc  ppaarrttnneerr  iinn  tthhee  ssuubbssiiddiiaarryy  

ttoowweerr  ccoommppaannyy,,  wwhhiicchh  wwiillll  uullttiimmaatteellyy  ddeessttrrooyy  BBSSNNLL..  HHeennccee,,  tthhee  CCaabbiinneett  ddeecciissiioonn  ffoorr  tthhee  

ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  ssuubbssiiddiiaarryy  ttoowweerr  ccoommppaannyy  sshhoouulldd  bbee  ddrrooppppeedd..  
  

TToo  aacchhiieevvee  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ddeemmaannddss,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  uunnaanniimmoouussllyy  ddeecciiddeedd  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee..  AAllll  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  sseeccrreettaarriieess  ooff  BBSSNNLLEEUU  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  wwiitthh  aallll  

ootthheerr  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee..  BBeeiinngg  

tthhee  bbiiggggeesstt  uunniioonn  iinn  BBSSNNLL,,  BBSSNNLLEEUU  iiss  hhaavviinngg  tthhee  dduuttyy  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  aanndd  ssttrreennggtthheenn  tthhee  

uunniittyy  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ffoorrggeedd  nnooww..  HHeennccee,,  aallll  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  sseeccrreettaarriieess  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  bbeeaarr  tthhiiss  

iinn  mmiinndd  aanndd  ttoo  ggiivvee  uuttmmoosstt  iimmppoorrttaannccee  ffoorr  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  uunniittyy  ooff  aallll  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..    

  
  



  
AAggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee..  

  

aa))  DDeemmoonnssttrraattiioonn  aatt  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  CCiirrcclleess  aanndd  SSSSAAss  oonn  1166--1100--22001177..  

bb))  HHuummaann  CChhaaiinn  aatt  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  CCiirrcclleess  aanndd  SSSSAAss  oonn  1166--1111--22001177..  

cc))  TTwwoo  ddaayy  ssttrriikkee  oonn  1122tthh  aanndd  1133tthh  DDeecceemmbbeerr,,  22001177..    

dd))  IInnddeeffiinniittee  SSttrriikkee  wwiillll  bbee  oorrggaanniisseedd  tthheerreeaafftteerr,,  iiff  tthhee  iissssuueess  aarree  nnoott  aammiiccaabbllyy  sseettttlleedd..  TThhee  

ddaattee  ooff  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  wwiillll  bbee  aannnnoouunncceedd  iinn  dduuee  ccoouurrssee..  
      

AAllll  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  sseeccrreettaarriieess  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  wwiitthh  tthhee  wwiiddeesstt  

mmoobbiilliissaattiioonn..      

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  
  

  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  

  
  

  


