
JJOOIINNTT  AACCTTIIOONN  CCOOMMMMIITTTTEEEE  OOFF  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  //  UUNNIIOONNSS    

OOFF  BBSSNNLL  EEXXEECCUUTTIIVVEESS  &&  NNOONN--EEXXEECCUUTTIIVVEESS  
DD--77,,  TTeelleeggrraapphh  PPllaaccee,,  GGoollee  MMaarrkkeett,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011..  

  
  

OOrrggaanniissee  OOnnee  DDaayy  SSttrriikkee  
oonn  1155

tthh
  DDeecceemmbbeerr,,  22001111    

  

DDeemmaannddss::  
  

11..  NNoo  VVRRSS  
  

22..  IImmmmeeddiiaattee  rreeppaattrriiaattiioonn  ooff  IITTSS  nnoonn--oopptteeeess  aanndd  hhaannddiinngg  oovveerr  cchhaarrggeess  ttoo  aabbssoorrbbeedd  

eexxeeccuuttiivveess..  
  

33..  IImmmmeeddiiaattee  ppaayymmeenntt  ooff  BBoonnuuss  ((PPLLII))  
  

44..  RReessttoorraattiioonn  ooff  MMeeddiiccaall  AAlllloowwaannccee,,  LLeeaavvee  eennccaasshhmmeenntt    aanndd  LLTTCC  
  

55..  7788..22%%  IIDDAA  FFiixxaattiioonn..  
  

66..  IImmmmeeddiiaattee  pprrooccuurreemmeenntt  aanndd  ssuuppppllyy  ooff  eeqquuiippmmeennttss  iinncclluuddiinngg  GGSSMM,,  BBBB  MMooddeemm,,  CCaabblleess,,  

TTrraannss  SSMMSS,,  MMLLLLNN  eettcc..  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  iimmppoorrttaanntt  bbuussiinneessss  pprroojjeeccttss  lliikkee  EERRPP,,  NNGGNN  

aanndd  TTrraannssmmiissssiioonn  NNMMSS..  
  

77..  GGoovveerrnnmmeenntt  PPoolliiccyy  rreellaatteedd  iissssuueess::  
  

aa))  CCoommppeennssaattiioonn  ffoorr  lloossss  mmaakkiinngg  rruurraall  sseerrvviicceess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ppoolliiccyy  ccoommmmiittmmeennttss..  
  

bb))  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  DDOOTT  oonnllyy  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  iinnsstteeaadd  ooff  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  

ssccaallee..  
  

cc))  RReeffuunndd  RRss..88331133  ccrroorree  ppaaiidd  ttoowwaarrddss  nnoonn--ssttaannddaarrdd  BBWWAA  ssppeeccttrruumm  bbaanndd  aallrreeaaddyy  

ssuurrrreennddeedd  bbyy  BBSSNNLL..  
  

dd))  IImmmmeeddiiaattee  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  lliicceenncceess  ooff  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  wwhhoo  aarree  iilllleeggaallllyy  pprroovviiddiinngg  

33GG  sseerrvviicceess  wwiitthhoouutt  33GG  ssppeeccttrruumm  aallllooccaattiioonn..  
  

ee))  AAcccceessss  DDeeffiicciitt  CChhaarrggeess  ((AADDCC))  sshhoouulldd  bbee  qquuaannttiiffiieedd  tthhrroouugghh  aaddeeqquuaattee  aanndd  

aapppprroopprriiaattee  mmeecchhaanniissmm  aanndd  ppaaiidd  ttoo  BBSSNNLL..  
  

ff))  RReeiimmbbuurrsseemmeenntt  ooff  LLiicceennccee  FFeeee  ttoo  BBSSNNLL  aass  aassssuurreedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ccoorrppoorraattiissaattiioonn..  
  

  

gg))  RReeffuunndd  ooff  ‘‘NNoottiioonnaall  LLooaann’’  ooff  RRss..  77550000  ccrroorree  wwiitthh  iinntteerreesstt  ccoolllleecctteedd  bbyy  DDOOTT  ffrroomm  

BBSSNNLL..  
  

hh))  DDiissccoonnttiinnuuee  aallll  TTeelleeccoomm  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeeess  

  

DDeeaarr  CCoommrraaddeess,,  
  

TThhee  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  pprrooppoosseedd  ffoorr  1100
tthh

  OOccttoobbeerr,,  22001111  aanndd  ddeeffeerrrreedd  ffoorr  wwiiddeerr  uunniittyy  aanndd  jjooiinntt  

aaccttiioonn  wwiillll  nnooww  bbee  oorrggaanniizzeedd  oonn  1155
tthh

  DDeecceemmbbeerr,,  22001111..  
  

AAfftteerr  tthhee  JJAACC  ccaalllleedd  ffoorr  tthhee  ssttrriikkee  oonn  1100
tthh

  OOccttoobbeerr,,  22001111,,  JJAACC  aapppprrooaacchheedd  NNFFTTEE  aanndd  FFNNTTOO  ffoorr  

uunniitteedd  aaccttiioonn  aanndd  ssttrruuggggllee..  OOnn  2277
tthh

  SSeepptteemmbbeerr  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  HHuunnggeerr  SSttrriikkee  oorrggaanniizzeedd  iinn  

pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhee  ssttrriikkee,,  aa  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  wwiitthh  NNFFTTEE  lleeaaddeerrss  ffoorr  hhaavviinngg  jjooiinntt  ssttrruuggggllee..  NNFFTTEE  

lleeaaddeerrss  aaggrreeeedd  ffoorr  tthhee  ssaammee,,  bbuutt  wwaanntteedd  tthhee  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  ooff  1100
tthh

  OOccttoobbeerr  ttoo  bbee  ppoossttppoonneedd,,  

ssiinnccee  tthheeyy  wwaanntteedd  ttoo  ttaakkee  tthhee  ddeecciissiioonn  iinn  tthhee  CCWWCC  mmeeeettiinngg  ttoo  bbee  hheelldd  aatt  CCooiimmbbaattoorree  iinn  tthhee  33
rrdd

  

wweeeekk  ooff  OOccttoobbeerr..  IItt  wwaass  aallssoo  aaggrreeeedd  tthhaatt  wwhheenn  tthhee  CCWWCC  ooff  NNFFTTEE  iiss  iinn  sseessssiioonn  oonn  1177
tthh

  OOccttoobbeerr  aatt  

CCooiimmbbaattoorree,,  tthhee  JJAACC  wwiillll  mmeeeett  iinn  DDeellhhii  aanndd  aafftteerr  mmuuttuuaall  ccoonnssuullttaattiioonn,,  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  ssttrriikkee  

ccoouulldd  bbee  ffiinnaalliizzeedd..  
  



TThheerree  wwaass  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  JJAACC  wwiitthh  DDiirreeccttoorr  ((HHRR))  oonn  0033..1100..22001111  ccaalllleedd  bbyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  

ddiissccuussss  tthhee  ssttrriikkee  ddeemmaannddss..  AAlltthhoouugghh  mmaannaaggeemmeenntt  aaggrreeeedd  ttoo  ssppeeeedd  uupp  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  eettcc..,,  

DDiirreeccttoorr  ((HHRR))  wwaass  nnoott  pprreeppaarreedd  ttoo  aaggrreeee  ttoo  tthhee  ddeemmaannddss  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  BBoonnuuss,,  ddrrooppppiinngg  ooff  

VVRRSS  pprrooppoossaall,,  rreessttoorriinngg  LLTTCC,,  eennccaasshhmmeenntt  ooff  lleeaavvee,,  MMeeddiiccaall  AAlllloowwaannccee  eettcc..  
  

TTaakkiinngg  iinn  ttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  aaddaammaanntt  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  aallssoo  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  

ffoorr  wwiiddeerr  uunniittyy,,  iitt  iiss  nnooww  ddeecciiddeedd  ttoo  oorrggaanniizzee  tthhee  OOnnee  DDaayy  ssttrriikkee  oonn  1155
tthh

  DDeecceemmbbeerr,,  22001111..  IItt  iiss  

aallssoo  ddeecciiddeedd  tthhaatt  mmaassssiivvee  rraalllliieess  wwiillll  bbee  oorrggaanniizzeedd  aatt  SSSSAA//CCiirrccllee//CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  oonn  88
tthh

  

DDeecceemmbbeerr  iinn  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee..  
  

JJAACC  hhaadd  rreeqquueesstteedd  NNFFTTEE  aanndd  FFNNTTOO  lleeaaddeerrss  aallssoo  ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  ssttrruuggggllee..  WWee  hhooppee  

tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  jjooiinn  tthhee  ssttrriikkee  &&  rraalllliieess..  
  

TThhee  ddeemmaannddss  rraaiisseedd  bbyy  uuss  aarree  ccoommpplleetteellyy  jjuussttiiffiieedd  aanndd  rreeaassoonnaabbllee..  OOuurr  mmaaiinn  ttaarrggeett  iiss  ttoo  eennssuurree  

tthhaatt  BBSSNNLL  bbeeccoommeess  ffiinnaanncciiaallllyy  vviiaabbllee  aanndd  iiss  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  eexxcceelllleenntt  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  

ccoonnssuummeerrss..  TThhee  sseeccoonndd  ttaarrggeett  iiss  ttoo  eennssuurree  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  wwoorrkkeerrss  iinntteerreessttss..  WWee  wwiillll  nnoott  aallllooww  

tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  rreettrreenncchh  oouurr  wwoorrkkeerrss  tthhrroouugghh  VVRRSS//CCRRSS  aanndd  aallssoo  ttaakkee  aawwaayy  tthhee  rriigghhttss  

eeaarrnneedd  tthhrroouugghh  hhaarrdd  ssttrruugggglleess..  TThhee  rreeppaattrriiaattiioonn  ooff  IITTSS  ooffffiicceerrss  wwhhoo  ddiidd  nnoott  oopptt  ffoorr  BBSSNNLL  hhaass  ttoo  

bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  ttoo  aavvooiidd  ffuurrtthheerr  ccoommpplliiccaattiioonnss..  
  

TThhee  ssttrriikkee  iiss  ttaakkiinngg  ppllaaccee  aatt  aa  ccrruucciiaall  ttiimmee,,  wwhheenn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  aaggggrreessssiivveellyy  iimmpplleemmeennttiinngg  

tthhee  nneeoo--lliibbeerraall  ppoolliiccyy,,  ggiivviinngg  aallll  rreelliieeff  aanndd  ccoommppeennssaattiioonnss  ttoo  ccoorrppoorraattee  hhoouusseess,,  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  

mmaakkiinngg  aann  aallll  oouutt  aattttaacckk  oonn  tthhee  hhaarrdd  eeaarrnneedd  rriigghhttss  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss..  TThhee  aaggee  oolldd  ddeeffiinniittee  ppeennssiioonn  

sscchheemmee  iiss  rreeppllaacceedd  bbyy  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ppeennssiioonn  aanndd  ffoorr  ffuurrtthheerr  eerrooddiinngg  tthhee  ppeennssiioonn  bbeenneeffiittss,,  PPFFRRDDAA  

bbiillll  hhaass  bbeeeenn  mmoovveedd  iinn  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt..  EEvveenn  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ffoorrmm  uunniioonn  iiss  bbeeiinngg  qquueessttiioonneedd  aass  iinn  

tthhee  ssttrriikkee  aatt  MMaanneessaarr  ppllaanntt  ooff  MMaarruuttii  SSuuzzuukkii  ccoommppaannyy..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ssiiddiinngg  wwiitthh  tthhee  

pprriivvaattee  ccoommppaanniieess  iinn  ttaakkiinngg  aawwaayy  tthhee  rriigghhttss  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss..  
  

AAllll  tthhee  CCeennttrraall  TTrraaddee  UUnniioonnss  lliikkee  AAIITTUUCC,,  BBMMSS,,  CCIITTUU,,  HHMMSS,,  IINNTTUUCC  eettcc  hhaavvee  jjooiinnttllyy  ggiivveenn  aa  ccaallll  ttoo  

oorrggaanniizzee  SSaattyyaaggrraahhaa  //  RRaassttaa  RRookkoo  oonn  88
tthh

  NNoovveemmbbeerr  oonn  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  

ccllaassss..  TThhee  CCeennttrraall  //  SSttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  RRaaiillwwaayy,,  DDeeffeennccee,,  BBSSNNLL  AAIIBBDDPPAA  eettcc..  wwoorrkkeerrss  hhaavvee  ccaalllleedd  

ffoorr  aa  PPaarrlliiaammeenntt  MMaarrcchh  oonn  2255
tthh

  NNoovveemmbbeerr  ooppppoossiinngg  PPFFRRDDAA  BBiillll,,  wwhhiicchh  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee  ddiissccuusssseedd  iinn  

tthhee  wwiinntteerr  sseessssiioonn  ooff  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt..  TThhee  JJAACC  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  jjooiinn  tthhiiss  pprrooggrraammmmee..  
  

IItt  iiss  aatt  tthhiiss  jjuunnccttuurree  tthhaatt  BBSSNNLL  wwoorrkkeerrss  aarree  aallssoo  ggooiinngg  oonn  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  oonn  1155
tthh

  DDeecceemmbbeerr  ttoo  

ddeeffeenndd  BBSSNNLL,,  iittss  sseerrvviicceess  aanndd  tthhee  wwoorrkkeerrss..  TThhiiss  iiss  aa  hhiissttoorriicc  ttaasskk  wwee  hhaavvee  ttaakkeenn  uuppoonn  uuss,,  ttoo  bbrriinngg  

BBSSNNLL  ttoo  iittss  ppaasstt  gglloorryy..  
  

LLeett  uuss  mmaarrcchh  aahheeaadd  aanndd  mmaakkee  tthhee  OOnnee  DDaayy  SSttrriikkee  oonn  1155
tthh

  DDeecceemmbbeerr,,  22001111  aa  ggrreeaatt  ssuucccceessss..  
  

WWiitthh  GGrreeeettiinnggss  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


