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OORRGGAANNIISSEE  
  

��������  DDhhaarrnnaa  oonn  1188..1111..22001111  
  

��������  TTwwoo  DDaayyss  RReellaayy  FFaasstt  oonn  2288
tthh
  ––  2299

tthh
  NNoovveemmbbeerr,,  22001111  

    

DDeemmaannddss  
  

((11))  GGrraanntt  ooff  PPLLII  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  mmaakkiinngg  lloossss..  
  

((22))  IImmpplleemmeenntt  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  NNEEPPPP,,  aass  ppeerr  mmeemmoorraanndduumm  ddaatteedd  2288..0066..22001111,,  aallrreeaaddyy  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee..  
  

((33))  IImmmmeeddiiaattee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  NNEE--1122  ppaayy  ssccaallee  ww..ee..ff..  0011..0011..22000077..  
  

((44))  EExxppeeddiittee  ffiinnaalliizzaattiioonn  ooff  nneeww  ddeessiiggnnaattiioonnss  ttoo  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  
  

((55))  TTTTAA  eexxaamm  ––  CCoonndduucctt  pprree--qquuaalliiffyyiinngg  eexxaamm  ttoo  tthhee  nnoonn  1100++22  ccaannddiiddaatteess..  
  

((66))  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc  eexxaamm  ––  AAllllooww  RReegguullaarr  MMaazzddoooorrss  wwiitthhoouutt  aannyy  qquuaalliiffiiccaattiioonn..  
  

((77))  SSeenniioorr  ggeettttiinngg  lleessss  ppaayy  tthhaann  jjuunniioorr  ––  SSeettttllee  tthhee  aannoommaallyy  aass  ppeerr  HHoonn’’bbllee  CCAATT,,  

EErrnnaakkuullaamm,,  JJuuddggeemmeenntt..  
  

((88))  RReegguullaarriissee  lleefftt--oouutt  CCaassuuaall  LLaabboouurreerrss..  
  

((99))  PPaayymmeenntt  ooff  wwaaggeess  ttoo  CCaassuuaall  MMaazzddoooorrss  aanndd  TTSSMMss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  IIDDAA  ssccaalleess  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  EEPPFF,,  EESSII..  
  

((1100))  TTrreeaatt  TTSSMMss  rreegguullaarriizzeedd  aafftteerr  0011..1100..22000000,,  aass  DDooTT  rreeccrruuiitteeeess  ffoorr  NNEEPPPP..  
  

((1111))  IImmmmeeddiiaatteellyy  ccoonndduucctt  JJTTOO  LLIICCEE,,  TTTTAA  LLIICCEE,,  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc  LLDDCCEE  aanndd  JJAAOO  EExxaamm..  
  

((1122))  IInncclluuddee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  SSCC//SSTT,,  iinn  tthhee  HHPPCCss  ffoorr  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  

AAppppooiinnttmmeennttss..  
  

((1133))  RReevviieeww  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ooff  BBSSNNLL  ddaatteedd  2277..0066..22000077,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  CCoommppaassssiioonnaattee  

GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss..  
  

((1144))  IImmpplleemmeenntt  CChhiilldd  CCaarree  LLeeaavvee  ffoorr  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  iinn  BBSSNNLL..  
  

((1155))  PPrroovviissiioonn  ooff  GGSSMM  mmoobbiillee  hhaanndd  sseettss  ttoo  aallll  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  

  

DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  

  

WWhhiillee  wwee  ccoouulldd  aacchhiieevvee  aa  ggoooodd  WWaaggee  RReevviissiioonn  aanndd  PPrroommoottiioonn  PPoolliiccyy  aafftteerr  ccoonnttiinnuueedd  ssttrruuggggllee  aanndd  

hhaarrdd  bbaarrggaaiinniinngg  wwhhiicchh  bbeenneeffiitteedd  aallll  tthhee  wwoorrkkeerrss,,  tthheerree  aarree  ssttiillll  ssoommee  iissssuueess  wwhhiicchh  aarree  ppeennddiinngg  

sseettttlleemmeenntt  ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee..  TThhee  UUnniitteedd  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  uunniioonnss  ssuubbmmiitttteedd  aa  CChhaarrtteerr  ooff  DDeemmaannddss  oonn  

tthhee  ppeennddiinngg  iissssuueess  oonn  2288..0066..22001111  aanndd  ssoouugghhtt  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  ffoorr  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt..  NNoo  sseerriioouuss  

ddiissccuussssiioonn  hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee..  NNeeiitthheerr  tthhee  iissssuueess  hhaavvee  bbeeeenn  sseettttlleedd..  

  

SSiinnccee  wwee  wweerree  bbeeiinngg  eennggaaggeedd  wwiitthh  tthhee  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  ooff  JJooiinntt  AAccttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  wwee  ccoouulldd  

nnoott  ddoo  mmuucchh  iinn  tthhee  mmaatttteerr..  SSiinnccee  tthhee  ssttrriikkee  ooff  1155
tthh
  NNoovveemmbbeerr  hhaass  bbeeeenn  ppoossttppoonneedd  ttoo  DDeecceemmbbeerr  



22001111,,  tthhee  UUnniitteedd  FFoorruumm  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  55
tthh
  NNoovveemmbbeerr,,  22001111  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  oorrggaanniizzee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  ffoorr  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  iissssuueess::  

  

((aa))  MMaassssiivvee  DDhhaarrnnaa  oonn  1188
tthh
  NNoovveemmbbeerr,,  22001111  aatt  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  //  CCiirrccllee  //  SSSSAA  lleevveellss..  

((bb))  TTwwoo  DDaayyss  RReellaayy  FFaasstt  oonn  2288
tthh
  &&  2299

tthh
  NNoovveemmbbeerr,,  22001111  aatt  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  //  CCiirrccllee  //  SSSSAA  

lleevveellss  ffrroomm  1100..0000  AAMM  ttoo  0066..0000  PPMM..  

  

TThhee  wwoorrkkeerrss  aarree  mmaakkiinngg  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  sseerrvviicceess  aanndd  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL..  

IInnsstteeaadd  ooff  aapppprreecciiaattiinngg  tthhee  ssaammee,,  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ppuuttttiinngg  tthhee  ccaauussee  ooff  lloossss  oonn  tthhee  wwoorrkkeerrss  cciittiinngg  

tthhee  ‘‘hhuuggee  aammoouunntt’’  ppaaiidd  aass  ssaallaarriieess..  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  aallrreeaaddyy  wwiitthhddrraawwnn  LLTTCC  ffaacciilliittyy,,  MMeeddiiccaall  

AAlllloowwaannccee  aass  aallssoo  eennccaasshhmmeenntt  ooff  LLeeaavvee  oonn  LLTTCC..  BBoonnuuss  ((PPLLII))  hhaass  bbeeeenn  ddeenniieedd  tthhiiss  yyeeaarr  aallssoo..  

TThheerree  iiss  uunndduuee  ddeellaayy  iinn  sseettttlleemmeenntt  ooff  iissssuueess  oonn  wwhhiicchh  ddeecciissiioonnss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ttaakkeenn  iinn  

NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  AAlltthhoouugghh  tthhee  NNEEPPPP  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  aanndd  oorrddeerrss  iissssuueedd  oonnee  yyeeaarr  bbaacckk,,  tthhee  

mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeemmaannddeedd  bbyy  uuss  aarree  ssttiillll  ppeennddiinngg  sseettttlleemmeenntt,,  rreessuullttiinngg  iinn  ddeenniiaall  ooff  bbeenneeffiittss  ooff  NNEEPPPP  ttoo  

mmaannyy  ooffffiicciiaallss..  

  

AAfftteerr  ccoonnssiiddeerriinngg  aallll  tthheessee  ffaaccttoorrss,,  tthhee  UUnniitteedd  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  oorrggaanniizzee  tthhee  

aabboovvee  pprrooggrraammmmeess  ooff  aaccttiioonn  iinn  NNoovveemmbbeerr  22001111  iittsseellff..  TThhoouugghh  tthhee  ttiimmee  ffoorr  pprreeppaarraattiioonn  mmaayy  bbee  

sshhoorrtt,,  bbuutt  wwee  hhaavvee  ttoo  sseeee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  pprrooppaaggaannddaa  iiss  uunnlleeaasshheedd  aanndd  tthhee  pprrooggrraammmmeess  aarree  

oorrggaanniizzeedd  ssuucccceessssffuullllyy..  

  

WWaallll  ppoosstteerrss,,  bbuulllleettiinnss  eettcc  sshhoouulldd  bbee  pprriinntteedd  aanndd  cciirrccuullaatteedd  bbyy  tthhee  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  ooff  wwhhiicchh  tthhee  

ssppeecciimmeenn  wwiillll  bbee  ppuutt  iinn  tthhee  wweebbssiittee  ooff  tthhee  uunniioonnss..  

  

YYoouu  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ggiivvee  wwiiddee  ppuubblliicciittyy  ttoo  tthhee  pprrooggrraammmmee  aanndd  eennssuurree  iittss  ssuucccceessss..  CCiirrccllee  //  DDiissttrriicctt  

SSeeccrreettaarriieess  ooff  UUnniitteedd  FFoorruumm  UUnniioonnss  sshhoouulldd  jjooiinnttllyy  ppllaann  aanndd  oorrggaanniizzee  ttoo  eennssuurree  iittss  ssuucccceessss..  

  

WWiitthh  GGrreeeettiinnggss,,    

  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy  

  

  

  

  

  

VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii          PP..  AAbbhhiimmaannyyuu        

CCoonnvveennoorr,,  JJAACC        GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  BBSSNNLLEEUU    

  

  
  

VV..  SSuubbbbuurraammaann            SSuurreesshh  KKuummaarr  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  TTEEPPUU      GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  BBSSNNLLMMSS  

  
  

  

  

  RR..KK..  KKoohhllii            RR..  RRaavviinnddrraann  

  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  NNFFTTBBEE      GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  SSEEWWAA  BBSSNNLL  

  
  

  

          PP..  AAnnddiiaappppaann  

        GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  FFNNTTOO  BBEEAA  

  

DD--77,,  TTeelleeggrraapphh  PPllaaccee,,  GGoollee  MMaarrkkeett,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011        


