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CCoomm..  AA..DD..  PPaattiill,,  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  AAIIBBCCTTEESS,,  

QQttrr..  NNoo..9966,,  EEmmpprreessss  MMiillllss  CCoolloonnyy,,  
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CCoommrraaddee,,  
  

SSuubb::  --  CCoonndduuccttiinngg  ooff  uunniitteedd  ssttrruugggglleess  oonn  tthhee  iissssuueess  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  --  rreegg..  
  

II  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  kkiinndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ffoorr  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  

TTwwoo  rroouunnddss  ooff  ddiissccuussssiioonnss  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  aammoonngg  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  aatt  NNeeww  DDeellhhii,,  ttoo  ddiissccuussss  aanndd  

ddeecciiddee  aabboouutt  tthhee  uunniitteedd  aaccttiioonn  pprrooggrraammmmee  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd,,  ddeemmaannddiinngg  sseettttlleemmeenntt  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  ttoo  ssttoopp  tthhee  

ffoorrmmaattiioonn  ooff  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  TThhee  ffiirrsstt  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  oonn  2266..0099..22001177  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  

oonn  0044..1100..22001177..  
  

II  aamm  vveerryy  ggllaadd  ttoo  iinnffoorrmm  tthhaatt,,  aafftteerr  tthhrreeaaddbbaarree  ddiissccuussssiioonnss,,  aallll  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  wwhhiicchh  aatttteennddeedd  tthhee  aabboovvee  

mmeennttiioonneedd  ttwwoo  mmeeeettiinnggss,,  hhaavvee  ffiinnaallllyy  aaggrreeeedd  ttoo  ffoorrmm  aa  ssiinnggllee  uunniitteedd  ppllaattffoorrmm  nnaammeedd  ""AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  

BBSSNNLL"",,  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  uunniitteedd  ssttrruugggglleess  ttoo  sseettttllee  wwaaggee  rreevviissiioonn  iissssuuee,,  aanndd  aallssoo  ttoo  ssttoopp  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  

CCoommppaannyy..    
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  II  wwiisshh  ttoo  ffuurrtthheerr  ssttaattee  tthhaatt,,  dduuee  ttoo  cceerrttaaiinn  pprraaccttiiccaall  ddiiffffiiccuullttiieess,,  iinnttiimmaattiioonn  ccoouulldd  nnoott  bbee  ggiivveenn  ttoo  eeaacchh  

aanndd  eevveerryy  uunniioonn  aanndd  aassssoocciiaattiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  ffoorr  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ttwwoo  mmeeeettiinnggss..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  nnoo  iinntteennttiioonn  ttoo  

iiggnnoorree  aannyy  uunniioonn  oorr  aassssoocciiaattiioonn..  IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss,,  II  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiiddeerr  eexxtteennddiinngg  tthhee  ffuulllleesstt  ssuuppppoorrtt  

ooff  yyoouurr  oorrggaanniissaattiioonn,,  bbyy  jjooiinniinngg  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  pprrooggrraammmmee  ooff  aaccttiioonn..  II  aallssoo  iinnvviittee  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  aatttteenndd  tthhee  nneexxtt  

mmeeeettiinngg  ooff  ""AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL"",,  ttoo  bbee  hheelldd  oonn  2233--1100--22001177,,  aanndd  ttoo  ggiivvee  yyoouurr  vvaalluuaabbllee  ssuuggggeessttiioonnss..    
  

DDeecciissiioonnss  ttaakkeenn  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ddeemmaannddss  aanndd  aaccttiioonnss  pprrooggrraammmmee,,  aarree  aass  ffoolllloowwss::--  
  

((11))  HHeerreeaafftteerr,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  wwiillll  ffuunnccttiioonn  uunnddeerr  tthhee  ssiinnggllee  bbaannnneerr  ooff  ""AAllll  UUnniioonnss  aanndd  
AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL"",,  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  ssttrruugggglleess  oonn  ccoommmmoonn  iissssuueess  ssuucchh  aass  sseettttlleemmeenntt  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  

ssttooppppiinngg  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..    
((22))  NNoottiicceess  ttoo  bbee  iissssuueedd  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  //  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  aallll  tthhee  ggeenneerraall  sseeccrreettaarriieess  ooff  tthhee  uunniioonnss  

aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..    

((33))  TThhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess  aarree  iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  ssttrruuggggllee  aanndd  sseettttlleemmeenntt..  
aa))  SSeettttlleemmeenntt  ooff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  ffrroomm  0011--0011--22001177  aanndd  sseettttlleemmeenntt  ooff  lleefftt  oouutt  iissssuueess  ooff  tthhee  22nndd  PPRRCC..    

bb))  SSttooppppiinngg  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  
  

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))  MMeemmoorraanndduumm  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  aallll  tthhee  MMPPss  bbyy  1155--1111--22001177..    

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

ee))  IInnddeeffiinniittee  SSttrriikkee  wwiillll  bbee  oorrggaanniisseedd  tthheerreeaafftteerr,,  iiff  tthhee  iissssuueess  aarree  nnoott  aammiiccaabbllyy  sseettttlleedd..  TThhee  ddaattee  ooff  tthhee  iinnddeeffiinniittee  

ssttrriikkee  wwiillll  bbee  aannnnoouunncceedd  llaatteerr  oonn..    
  

((44))  NNeexxtt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  1111::0000  hhrrss  oonn  2233..1100..22001177,,  aatt  SSEEWWAA  BBSSNNLL  OOffffiiccee,,  aatt  

EEaasstteerrnn  CCoouurrtt,,  NNeeww  DDeellhhii..  
  

II  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  eexxtteenndd  yyoouurr  ffuulllleesstt  ssuuppppoorrtt,,  bbyy  jjooiinniinngg  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  
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