
RReessoolluuttiioonn  oonn  ddeenniiaall  ooff  TTrraaddee  UUnniioonn  rriigghhttss  iinn  BBSSNNLL..  
  

TThhee  TTrraaddee  UUnniioonn  mmoovveemmeenntt  iinn  BBSSNNLL  hhaass  bbeeccoommee  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  
UUnnddeerrttaakkiinngg..  TThhee  uunniitteedd  ttrraaddee  uunniioonn  mmoovveemmeenntt  ooff  BBSSNNLL,,  eeaarrlliieerr  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  ““FFoorruumm””  
aanndd  pprreesseennttllyy  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  tthhee  ““AAUUAABB””  hhaavvee  iimmmmeennsseellyy  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  
qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviicceess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  rreevveennuuee  eeaarrnniinnggss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  TThhee  uunniioonnss  aanndd  
aassssoocciiaattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  tthhee  AAUUAABB  aarree  eexxtteennddiinngg  tthheeiirr  ffuulllleesstt  ccoo--ooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  
ffiinnaanncciiaall  wweellll  bbeeiinngg  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  TThhee  eennttiirree  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iinn  BBSSNNLL,,  wwhhiillee  
ffiigghhttiinngg  ffoorr  tthheeiirr  lleeggiittiimmaattee  ddeemmaannddss,,  ddoo  nnoott  llaagg  bbeehhiinndd  ttoo  eexxtteenndd  tthheeiirr  ffuulllleesstt  ccoo--ooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  
ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  IItt  aallssoo  ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--
EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL  uunnddeerr  tthhee  jjooiinntt  mmoovveemmeenntt,,  eevveenn  uunnddeerrttaakkee  ssuucchh  wwoorrkkss  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  ccoommee  
wwiitthhiinn  tthhee  ppuurrvviieeww  ooff  tthheeiirr  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  
  
TThhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL  hhaavvee  llaauunncchheedd  mmaannyy  mmoovveemmeennttss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  wwoorrkk  
ccuullttuurree  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthheerreebbyy  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  sseerrvviicceess  aanndd  tthhee  rreevveennuuee  
ccoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  ““CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  MMoovveemmeenntt””  wwaass  oonnee  ssuucchh  iinniittiiaattiivvee  tthheerreebbyy  tthhee  
eennttiirree  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ggrreeaattllyy  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  iimmpprroovvee  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn..  
SSiimmiillaarrllyy,,  aannootthheerr  mmoovveemmeenntt  ccaalllleedd  ““SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee””  wwaass  aallssoo  aannootthheerr  ssuucchh  ssiiggnniiffiiccaanntt  
mmoovveemmeenntt  ttoo  eennhhaannccee  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn..  VVeerryy  rreecceennttllyy,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  uunnddeerr  
tthhee  bbaannnneerr  ooff  tthhee  AAUUAABB  hhaavvee  aallssoo  llaauunncchheedd  aannootthheerr  mmoovveemmeenntt  ccaalllleedd  ““BBSSNNLL  AAtt  YYoouurr  DDoooorr  
SStteeppss””..    
  
IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt,,  tthhrroouugghh  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  mmoovveemmeennttss,,  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  
AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  ggrreeaattllyy  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  bbrriinngg  BBSSNNLL  iinnttoo  ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiittss  dduurriinngg  tthhee  
yyeeaarr  22001144--1155,,  22001155--1166  aanndd  22001166--1177..  NNeevveerr  iinn  aannyy  ootthheerr  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  UUnnddeerrttaakkiinngg,,  tthhee  uunniioonnss  
aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  aarree  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ssoo  mmuucchh  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  wweellll  bbeeiinngg  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  aass  iiss  
bbeeiinngg  mmaaddee  iinn  BBSSNNLL..    
  
DDeessppiittee  aallll  tthheessee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL,,  iitt  iiss  eexxttrreemmeellyy  
ddiissttuurrbbiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  ooff  llaattee  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  aaddooppttiinngg  aa  vveerryy  hhoossttiillee  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  
tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  TThhee  HHoonn’’bbllee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ooff  IInnddiiaa  hhaass  aasssseerrtteedd  oonn  mmaannyy  
ooccccaassiioonnss  tthhaatt,,  ‘‘tthhee  rriigghhtt  ttoo  pprrootteesstt’’,,  iiss  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  rriigghhtt  ooff  eevveerryy  cciittiizzeenn  ooff  IInnddiiaa..  RReecceennttllyy  
aallssoo  tthhee  HHoonn’’bbllee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ooff  IInnddiiaa  hhaass  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  eevveerryy  cciittiizzeenn  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  
ppaarrttiicciippaattee  iinn  ppeeaacceeffuull  pprrootteesstt  aaccttiioonn..  HHoowweevveerr,,  iinn  BBSSNNLL,,  ppeeaacceeffuull  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  ssuucchh  
aass  ddhhaarrnnaa  aanndd  hhuunnggeerr  ssttrriikkeess  aarree  nnoott  bbeeiinngg  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  bbee  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  uunniioonnss  aanndd  
aassssoocciiaattiioonnss..  EEvveerryy  ttiimmee,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  iissssuuee  ccaallll  ffoorr  ppeeaacceeffuull  pprrootteesstt  
aaccttiioonnss  lliikkee  ddhhaarrnnaa  aanndd  hhuunnggeerr  ssttrriikkeess,,  iinnssttrruuccttiioonnss  aarree  bbeeiinngg  iissssuueedd  bbyy  tthhee  SSRR  BBrraanncchh  ooff  tthhee  
CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  ttoo  aallll  tthhee  CChhiieeff  GGeenneerraall  MMaannaaggeerrss  ttoo  ttaakkee  sstteeppss  ttoo  ffooiill  tthhoossee  ppeeaacceeffuull  
aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess..  IItt  iiss  hhiigghhllyy  rreeggrreettttaabbllee  tthhaatt,,  iinn  aa  ddeemmooccrraattiicc  ccoouunnttrryy  lliikkee  IInnddiiaa,,  eevveenn  
ppeeaacceeffuull  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  lliikkee  ddhhaarrnnaa  aanndd  hhuunnggeerr  ssttrriikkeess  aarree  nnoott  bbeeiinngg  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  
BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt..  TThhiiss  CCEECC  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  eeaarrnneessttllyy  uurrggeess  uuppoonn  tthhee  BBSSNNLL  
MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ggiivvee  uupp  aallll  iitt’’ss  aaccttiioonnss  bbeeiinngg  ttaakkeenn  ttoo  ffooiill  ppeeaacceeffuull  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  iinn  
BBSSNNLL..      
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