
RReessoolluuttiioonn  ppaasssseedd  iinn  tthhee  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  hheelldd  

aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  0077tthh  &&  0088tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22001177,,  oonn  tthhee  ccuurrttaaiillmmeenntt  ooff  lleeggiittiimmaattee  

ttrraaddee  uunniioonn  rriigghhttss  iinn  BBSSNNLL..  
  

BBSSNNLL  iiss  oonnee  ooff  tthhee  PPSSUUss,,  wwhheerreeiinn  aa  vveerryy  ccoorrddiiaall  iinndduussttrriiaall  rreellaattiioonn  wwaass  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  aarree  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ccoonnttrriibbuuttiinngg  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..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ggaavvee  ccaallll  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  wwoorrkk  
oonnee  hhoouurr  eexxttrraa  eevveerryy  ddaayy,,  ffrroomm  1100tthh  FFeebbrruuaarryy,,  22001177  ttoo  3311sstt  MMaarrcchh,,  22001177,,  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonn  
ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  bbeeffoorree  tthhee  cclloossuurree  ooff  tthhaatt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..      
  
HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  ddiissttuurrbbiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ssttaarrtteedd  ttrreeaattiinngg  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  
aass  eenneemmiieess..  IInnssttrruuccttiioonn  aafftteerr  iinnssttrruuccttiioonn  iiss  bbeeiinngg  iissssuueedd  ttoo  tthhee  cciirrcclleess,,  ffoorr  ccuurrttaaiilliinngg  tthhee  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..  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,,  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  
lleetttteerr,,  bbaannnniinngg  eevveenn  ppeeaacceeffuull  aaggiittaattiioonnss..  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  oorrddeerr  iiss  iissssuueedd  ttoo  ccrruusshh  aallll  ppeeaacceeffuull  ttrraaddee  uunniioonn  
aaggiittaattiioonnss..    
  
AAggaaiinn,,  aannootthheerr  oorrddeerr  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..  
  
TThhiiss  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  vviieewwss  wwiitthh  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn,,  tthhee  ssttrriinngg  ooff  oorrddeerrss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  
BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  ttoo  ccuurrttaaiill  ppeeaacceeffuull  aanndd  lleeggiittiimmaattee  ttrraaddee  uunniioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  BBSSNNLL..  TThhiiss  mmeeeettiinngg  
rreeqquueessttss  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  rreevviissiitt  tthhiiss  iissssuuee  aanndd  ttoo  ttaakkee  eeaarrllyy  sstteeppss  ffoorr  tthhee  wwiitthhddrraawwaall  ooff  aallll  iitt’’ss  lleetttteerrss  
aaiimmeedd  aatt  ccuurrttaaiilliinngg  tthhee  lleeggiittiimmaattee  rriigghhttss  ooff  tthhee  ttrraaddee  uunniioonnss..  TThhiiss  mmeeeettiinngg  aallssoo  wwiisshheess  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  ssuucchh  aann  
aaccttiioonn  wwiillll  hheellpp  ttoo  rreessttoorree  nnoorrmmaallccyy  iinn  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn,,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  wwiillll  eennoorrmmoouussllyy  hheellpp  ffoorr  iitt’’ss  eeaarrllyy  rreevviivvaall..            
  
 

*** 


