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TToo  
  

TThhee  CChhaaiirrmmaann  &&  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  NNiiggaamm  LLttdd..,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011..    
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  NNoottiiccee  ffoorr  GGeenneerraall  SSttrriikkee  oonn  88
tthh

  aanndd  99
tthh

  JJaannuuaarryy,,  22001199  ––  rreegg..  
  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  ssuubb  ppaarraa  ((11))  ooff  sseeccttiioonn  2222  ooff  tthhee  IInndduussttrriiaall  DDiissppuutteess  AAcctt,,  11994477,,  iitt  iiss  hheerreebbyy  nnoottiiffiieedd  

tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  jjooiinn  tthhee  GGeenneerraall  SSttrriikkee,,  bbeeiinngg  oorrggaanniisseedd  oonn  88
tthh

  aanndd  99
tthh

  JJaannuuaarryy,,  22001199,, oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss..  
  

DDeemmaannddss::  

  

11))  UUrrggeenntt  mmeeaassuurreess  ffoorr  ccoonnttaaiinniinngg  pprriiccee--rriissee  tthhrroouugghh  uunniivveerrssaalliissaattiioonn  ooff  ppuubblliicc  ddiissttrriibbuuttiioonn  ssyysstteemm  aanndd  

bbaannnniinngg  ssppeeccuullaattiivvee  ttrraaddee  iinn  ccoommmmooddiittyy  mmaarrkkeett..  
22))  CCoonnttaaiinniinngg  uunneemmppllooyymmeenntt  tthhrroouugghh  ccoonnccrreettee  mmeeaassuurreess  ffoorr  eemmppllooyymmeenntt  ggeenneerraattiioonn..  

33))  SSttrriicctt  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  aallll  bbaassiicc  llaabboouurr  llaawwss  wwiitthhoouutt  aannyy  eexxcceeppttiioonn  oorr  eexxeemmppttiioonn  aanndd  ssttrriinnggeenntt  ppuunniittiivvee  

mmeeaassuurreess  ffoorr  vviioollaattiioonn  ooff  llaabboouurr  llaawwss..  
44))  UUnniivveerrssaall  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  ccoovveerr  ffoorr  aallll  wwoorrkkeerrss..  

55))  MMiinniimmuumm  wwaaggeess  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  RRss  1188,,000000//--  ppeerr  mmoonntthh  wwiitthh  pprroovviissiioonnss  ooff  iinnddeexxaattiioonn..  

66))  AAssssuurreedd  eennhhaanncceedd  ppeennssiioonn  nnoott  lleessss  tthhaann  RRss..33,,000000//--  pp..mm..  ffoorr  tthhee  eennttiirree  wwoorrkkiinngg  ppooppuullaattiioonn..  

77))  SSttooppppaaggee  ooff  ddiissiinnvveessttmmeenntt  iinn  CCeennttrraall//SSttaattee  PPSSUUss  aanndd  ssttrraatteeggiicc  ssaallee..  
88))  SSttooppppaaggee  ooff  ccoonnttrraaccttoorriissaattiioonn  iinn  ppeerrmmaanneenntt  ppeerreennnniiaall  wwoorrkk  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  ssaammee  wwaaggee  aanndd  bbeenneeffiittss  ffoorr  

ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  aass  rreegguullaarr  wwoorrkkeerrss  ffoorr  ssaammee  aanndd  ssiimmiillaarr  wwoorrkk..  

99))  RReemmoovvaall  ooff  aallll  cceeiilliinnggss  oonn  ppaayymmeenntt  aanndd  eelliiggiibbiilliittyy  ooff  bboonnuuss,,  pprroovviiddeenntt  ffuunndd;;  iinnccrreeaassee  tthhee  qquuaannttuumm  ooff  

ggrraattuuiittyy..  
1100))  CCoommppuullssoorryy  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  ttrraaddee  uunniioonnss  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  4455  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ssuubbmmiittttiinngg  aapppplliiccaattiioonn;;  

aanndd  iimmmmeeddiiaattee  rraattiiffiiccaattiioonn  ooff  IILLOO  CCoonnvveennttiioonnss  CC  8877  aanndd  CC  9988  

1111))  AAggaaiinnsstt  LLaabboouurr  LLaaww  AAmmeennddmmeennttss  
1122))  AAggaaiinnsstt  FFDDII  iinn  RRaaiillwwaayyss,,  IInnssuurraannccee  aanndd  DDeeffeennccee  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  

  
  

  
    

  

  

  
  
  
CCooppyy  ttoo::    ((11))  TThhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100  000011  

    ((22))  TThhee  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt,,  SShhrraamm  SShhaakkttii  BBhhaawwaann,,  RRaaffii  

MMaarrgg,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  

  

  


