
  
BBSSNNLLEEUU//220099  ((CCOONN))                                                                                                                                                                0044..1122..22002200  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  DD..PP..SS..  NNeeggii,,  
CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,    
SShhrraamm  SShhaakkttii  BBhhaawwaann,,  
RRaaffii  MMaarrgg,,  NNeeww  DDeellhhii--111100  000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    CCoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinnggss  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  BBSSNNLL  ––  llaacckk  ooff  sseerriioouussnneessss  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  DDooTT  aanndd  BBSSNNLL  
ooffffiicceerrss  ––  rreegg..  

  
RReeff::  --  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//111133  ((SSTTRRIIKKEE))  ddaatteedd  1100..1111..22002200  
  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  oouurr  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  
nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  

VViiddee  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  ((BBSSNNLLEEUU))  iissssuueedd  nnoottiiccee  ffoorr  oorrggaanniissiinngg  tthhee  
GGeenneerraall  SSttrriikkee  oonn  2266..1111..22002200,,  iinn  BBSSNNLL..  CCoonnsseeqquueenntt  ttoo  tthhiiss,,  BBSSNNLLEEUU  wwaass  iinnvviitteedd  ffoorr  ccoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinngg  oonn  2200tthh  
NNoovveemmbbeerr,,  22002200,,  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  NNeeww  DDeellhhii..    
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt,,  BBSSNNLL  iiss  oonnee  ooff  tthhee  bbiiggggeesstt  PPuubblliicc  
SSeeccttoorr  UUnnddeerrttaakkiinnggss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  wwhheerreeiinn  7700,,000000  eemmppllooyyeeeess  aarree  wwoorrkkiinngg..  EEaarrlliieerr,,  tthhee  ccoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinnggss  
ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ttrraaddee  uunniioonnss  iinn  BBSSNNLL  wweerree  ccoonndduucctteedd  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  DDeeppuuttyy  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  
((CCeennttrraall))..  SSuubbsseeqquueennttllyy,,  tthhiiss  pprraaccttiiccee  wwaass  cchhaannggeedd  aanndd  RReeggiioonnaall  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall))  ssttaarrtteedd  
ccoonndduuccttiinngg  tthhee  ccoonncciilliiaattiioonn  pprroocceeeeddiinnggss..  NNooww,,  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ssttrriikkee  nnoottiiccee  iissssuueedd  ffoorr  tthhee  GGeenneerraall  SSttrriikkee  
oonn  2266..1111..22002200,,  tthhee  ccoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinngg  wwaass  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall))..    
  

SSiinnccee,,  BBSSNNLL  iiss  oonnee  ooff  tthhee  bbiiggggeesstt,,  aass  wweellll  aass  ssttrraatteeggiiccaallllyy  iimmppoorrttaanntt  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  UUnnddeerrttaakkiinngg  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  
ooff  IInnddiiaa,,  ttoopp  ooffffiicceerrss  ooff  BBSSNNLL,,  aass  wweellll  aass  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  pprreesseenntt  iinn  tthhee  
ccoonncciilliiaattoorryy  pprroocceeeeddiinnggss,,  ffoorr  ffiinnddiinngg  aammiiccaabbllee  sseettttlleemmeenntt  ttoo  tthhee  iinndduussttrriiaall  ddiissppuutteess..  TToo  aacchhiieevvee  tthhiiss,,  wwee  ffeeeell  iitt  wwiillll  
bbee  aapppprroopprriiaattee  tthhaatt,,  tthhee  ccoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinnggss  iinnvvoollvviinngg  BBSSNNLL  aarree  ccoonndduucctteedd  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  DDeeppuuttyy  CChhiieeff  
LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall))..    
  

WWee  aarree  ccoommppeelllleedd  ttoo  rraaiissee  tthhiiss  iissssuuee  bbeeffoorree  yyoouu,,  oouutt  ooff  tthhee  bbiitttteerr  eexxppeerriieenncceess  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  rreecceenntt  ccoonncciilliiaattiioonn  
pprroocceeeeddiinnggss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  eevveenn  tthhoouugghh  iinnvviittaattiioonn  lleetttteerrss  aarree  bbeeiinngg  ccoonnttiinnuuoouussllyy  sseenntt  ttoo  tthhee  DDooTT,,  ffoorr  aatttteennddiinngg  
tthhee  ccoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinnggss,,  nnoo  ooffffiicceerr  ffrroomm  tthhee  DDooTT  aatttteennddss  tthhee  mmeeeettiinnggss..  IInn  ffaacctt,,  wwee  ccaann  ssaayy  tthhaatt,,  nnoo  ooffffiicceerr  ffrroomm  
tthhee  DDooTT  hhaass  aatttteennddeedd  tthhee  ccoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinnggss  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  BBSSNNLL’’ss  iinndduussttrriiaall  ddiissppuutteess  ffoorr  tthhee  ppaasstt  oonnee  yyeeaarr..  
WWee  ccaann  ssaayy  tthhaatt,,  tthhiiss  iiss  oonnllyy  dduuee  ttoo  tthhee  llaacckk  ooff  sseerriioouussnneessss  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  DDooTT  ooffffiicceerrss..    
  

SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  aallssoo  sseennddiinngg  jjuunniioorr  lleevveell  ooffffiicceerrss,,  wwhhoo  aarree  nnoott  eemmppoowweerreedd  ooff  ttaakkiinngg  ddeecciissiioonnss..  
AAss  aa  rreessuulltt  ooff  aallll  tthheessee,,  tthhee  ccoonncciilliiaattoorryy  mmeeeettiinnggss  hhaavvee  bbeeccoommee  rriittuuaallss..  IInn  oouurr  ooppiinniioonn,,  tthhee  llaacckk  ooff  sseerriioouussnneessss  oonn  
tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  DDooTT  ooffffiicceerrss  aanndd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ccaann  bbee  ttaakkeenn  ccaarree  ooff,,  oonnllyy  wwhheenn  tthhee  ccoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinnggss  
aarree  ccoonndduucctteedd  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  DDeeppuuttyy  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall))..  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  iimmpplloorree  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  oouurr  ssuubbmmiissssiioonn  aanndd  ttoo  ttaakkee  tthhee  nneeeeddffuull  
rreemmeeddiiaall  aaccttiioonnss..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  


