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TToo,,  
  
SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  
NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  
SSiirr,,    
  
SSuubb::  --      VViioollaattiioonn  ooff  AArrttiiccllee  1199((11))  ((bb))  ooff  tthhee  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  --  rreegg..  
  
RReeff::  --  ((11))  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..  BBSSNNLLEEUU//  111133  ((SSTTRRIIKKEE))  ddaatteedd  0088..0022..22002211..  
  ((22))  BBSSNNLL  CCOO  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//77--11//SSRR//22002200  ddaatteedd  1177..0022..22002211..  
  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
    
BBSSNNLLEEUU,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11)),,  hhaass  iissssuueedd  nnoottiiffiiccaattiioonn  ffoorr  oorrggaanniissiinngg  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  oonn  
1188..0022..22002211,,  ddeemmaannddiinngg  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJaannuuaarryy,,  22002211,,  aass  wweellll  aass  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  
tthhee  dduuee  ddaattee  ooff  eevveerryy  mmoonntthh  aanndd  sseettttlleemmeenntt  ooff  ssoommee  bbuurrnniinngg  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  
    
OOrrggaanniissiinngg  hhuunnggeerr  ssttrriikkeess  bbyy  ttrraaddee  uunniioonnss,,  hhaass  bbeeeenn  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  BBSSNNLL  ssiinnccee  tthhee  iinncceeppttiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  
aanndd  eevveenn  bbeeffoorree  tthhaatt,,  dduurriinngg  tthhee  ddaayyss  ooff  tthhee  DDooTT..  OObbsseerrvviinngg  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  iiss  aa  uunniivveerrssaallllyy  aacccceepptteedd  
GGaannddhhiiaann  ffoorrmm  ooff  ppeeaacceeffuull aaggiittaattiioonn..  HHuunnggeerr  ssttrriikkee  mmeeaannss  nnootthhiinngg,,  bbuutt  oobbsseerrvviinngg  ffaassttiinngg  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  
wwiitthh  tthhee  vviieeww  ttoo  sseeeekk  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthheeiirr  jjuussttiiffiieedd  ddeemmaannddss..  SSuucchh  hhuunnggeerr  ssttrriikkeess  aarree  bbeeiinngg  oorrggaanniisseedd  wwiitthhoouutt  
ccaauussiinngg  aannyy  ddiissllooccaattiioonn  ttoo  tthhee  sseerrvviicceess..  
    
IInnsstteeaadd  ooff  llooookkiinngg  iinnttoo  tthhee  ggeennuuiinnee  ggrriieevvaanncceess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ttaakkiinngg  sstteeppss  ttoo  sseettttllee  tthhee  jjuussttiiffiieedd  
ddeemmaannddss,,  iitt  iiss  lluuddiiccrroouuss  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttrriieedd  iitt''ss  bbeesstt  ttoo  ggeett  tthhiiss  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  ddeeccllaarreedd  
aass  iilllleeggaall..  HHoowweevveerr,,  iitt  mmiisseerraabbllyy  ffaaiilleedd  iinn  iitt’’ss  aatttteemmppttss..    
  
FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  aallssoo  oobbsseerrvveedd  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  iinntteerrpprreett  tthhaatt,,  HHuunnggeerr  SSttrriikkee  iiss  nnootthhiinngg  
bbuutt  ssttrriikkee..  SSeeccttiioonn  22  ((qq))  ooff  tthhee  IInndduussttrriiaall  DDiissppuutteess  AAcctt,,  11994477  ssaayyss,, ““ssttrriikkee  mmeeaannss  aa  cceessssaattiioonn  ooff  wwoorrkk  bbyy  aa  
bbooddyy  ooff  ppeerrssoonnss  eemmppllooyyeedd  iinn  aannyy  iinndduussttrryy  aaccttiinngg  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn……....””  TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  kknnoowwss  pprreettttyy  
wweellll  tthhaatt,,  tthheerree  wwiillll  nnoott  bbee  aannyy  cceessssaattiioonn  ooff  wwoorrkk,,  wwhhiillee  oorrggaanniissiinngg  aa  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  bbyy  tthhee  ttrraaddee  uunniioonn..  
HHoowweevveerr,,  iinn  iitt’’ss  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((22)),,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ttrriieedd  ttoo  ddrriivvee  hhoommee  iitt’’ss  ppooiinntt  tthhaatt,,  
HHuunnggeerr  SSttrriikkee  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  ssttrriikkee..  
    
FFuurrtthheerr,,  iinn  iitt’’ss  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((22)),,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ssttaatteedd  tthhaatt,,  aallll  tthhee  aaccttiivviittiieess  
dduurriinngg  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss  ((bbeeyyoonndd  lluunncchh  hhoouurrss)),,  rreessuullttiinngg  iinn  cceessssaattiioonn  //  rreettaarrddaattiioonn  ooff  wwoorrkk,,  lliikkee  ddhhaarrnnaa  //  hhuunnggeerr  
ssttrriikkee,,  aammoouunntt  ttoo  ssttrriikkee..  WWee  wwiisshh  ttoo  tteellll  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  tthhaatt,,  nnoowwhheerree  iinn  tthhee  IInndduussttrriiaall  DDiissppuutteess  AAcctt,,  
ddhhaarrnnaa  aanndd  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  aarree  tteerrmmeedd  aass  ssttrriikkee..  
  
TThhuuss,,  tthhrroouugghh  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((22)),,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  
vviirrttuuaallllyy  bbaannnneedd  ddhhaarrnnaass,,  hhuunnggeerr  ssttrriikkeess  iinn  BBSSNNLL..  TThhiiss  iiss  ttoottaallllyy  uunnaacccceeppttaabbllee..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  ccuurrbbiinngg  tthhee  
rriigghhtt  ooff  tthhee  ttrraaddee  uunniioonnss,,  ttoo  eexxpprreessss  tthheeiirr  pprrootteesstt  aanndd  ttoo  sseeeekk  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthheeiirr  ddeemmaannddss,,  tthhrroouugghh  ppeeaacceeffuull  
mmeeaannss  ooff  aaggiittaattiioonn..    
  
  



  
BByy  WWee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  bbyy  bbaannnniinngg  ddhhaarrnnaass  aanndd  hhuunnggeerr  ssttrriikkeess  iinn  BBSSNNLL,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  vviioollaattiinngg  
AArrttiiccllee  1199((11))  ((bb))  ooff  tthhee  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  wwhhiicchh  gguuaarraanntteeeess  ttoo  aallll  cciittiizzeennss,,  ooff  rriigghhtt  ""ttoo  aasssseemmbbllee  ppeeaacceeffuullllyy  
aanndd  wwiitthhoouutt  aarrmmss""..  TThhee  rriigghhtt  ttoo  aasssseemmbbllyy,,  aass  eennvviissaaggeedd  iinn  aarrttiiccllee  1199((11))((bb))  ooff  tthhee  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  iiss  
uunniivveerrssaall  aanndd  iiss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  aallssoo..  TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ccaannnnoott  vviioollaattee  tthhiiss  
pprroovviissiioonn  eennsshhrriinneedd  iinn  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn..    
  
IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  BBSSNNLLEEUU  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((22))  mmuusstt  bbee  wwiitthhddrraawwnn..  
FFuurrtthheerr,,  BBSSNNLLEEUU  rreeqquueessttss  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ccoommee  ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseettttllee  tthhee  ddeemmaannddss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  iitt''ss  lleetttteerr  
cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11))..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy    
 
CCooppyy  ttoo::    ((11))  SShhrrii  DDPPSS  NNeeggii,,  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  SShhrraamm  SShhaakkttii  BBhhaawwaann,,  RRaaffii  MMaarrgg,,  NNeeww  DDeellhhii--111100  00001111  

  ((22))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
  ((33))  SShhrrii  RR..KK..  GGooyyaall,,  PPGGMM((PPeerrss..)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  ((44))  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  SSrr..GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100  000011  

  


