
BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  
NNaattiioonnaall  FFeeddeerraattiioonn  ooff  TTeelleeccoomm  EEmmppllooyyeeeess  

BBSSNNLL  MMaazzddoooorr  SSaanngghh  
TTeelleeccoomm  EEmmppllooyyeeeess  PPrrooggrreessssiivvee  UUnniioonn  

  

                                                                                                                                        

DDaattee::  0022..0011..22001199  

  

TTwwoo  DDaayy  GGeenneerraall  SSttrriikkee  oonn  0088tthh  &&  0099tthh  JJaannuuaarryy,,  22001199..  
  

JJooiinn  eennmmaassssee..  
  

  

CCoommrraaddeess,,  

  

WWee  aarree  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ccoonndduuccttiinngg  ssttrruugggglleess  ttoo  pprrootteecctt  BBSSNNLL,,  ffrroomm  tthhee  aannttii--BBSSNNLL  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt..  IItt  iiss  oonnllyy  aafftteerr  mmaannyy  ssttrruugggglleess,,  tthhaatt  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  ssttoopp  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  

CCoommppaannyy..  BBSSNNLL,,  wwhhiicchh  eeaarrnneedd  aa  nneett  pprrooffiitt  ooff  RRss..1100,,000000  ccrroorreess  iinn  22000044--0055,,  hhaass  bbeeccoommee  aa  lloossss  

mmaakkiinngg  ccoommppaannyy..  IItt  iiss  oonnllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  aannttii--BBSSNNLL  aanndd  pprroo--pprriivvaattee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  

AAfftteerr  ddooiinngg  eevveerryytthhiinngg  ttoo  wweeaakkeenn  BBSSNNLL,,  nnooww  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ssaayyiinngg  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  

aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  WWaaggee  RReevviissiioonn,,  bbeeccaauussee  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  bbeeccoommee  lloossss--mmaakkiinngg..  TThhiiss  iiss  aa  ggrreeaatt  

iinnjjuussttiiccee  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  WWee  mmuusstt  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  ddeenniiaall  ooff  WWaaggee  RReevviissiioonn  iiss  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  llaarrggeerr  

ggaammee--ppllaann  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ttoo  ffiinniisshh  ooffff  BBSSNNLL..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  wwee  aarree  wwiittnneessssiinngg  hhooww  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ffaavvoouurriinngg  RReelliiaannccee  JJiioo  oouutt  ooff  tthhee  wwaayy..  OOnnllyy  tthhrroouugghh  mmaanniippuullaattiioonnss  RReelliiaannccee  JJiioo  hhaass  

ccaappttuurreedd  tthhee  mmaarrkkeett..  RRuulleess  aarree  bbeeiinngg  ttwwiisstteedd  ttoo  hheellpp  RReelliiaannccee  JJiioo..  TThhee  PPMMOO,,  tthhee  DDooTT  aanndd  tthhee  TTRRAAII  

aarree  aallll  wwoorrkkiinngg  oovveerrttiimmee  ttoo  ffaavvoouurr  RReelliiaannccee  JJiioo..  

  

TThhiiss  iiss  hhaappppeenniinngg  nnoott  oonnllyy  iinn  tthhee  tteelleeccoomm  sseeccttoorr..  TThhee  eennttiirree  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  iiss  uunnddeerr  aattttaacckk  ffrroomm  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  IInnddiiaann  RRaaiillwwaayyss  iiss  bbeeiinngg  ssppeeeeddiillyy  pprriivvaattiisseedd..  TThhee  eennttiirree  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  DDeeffeennccee  

pprroodduuccttiioonn  uunniittss  aarree  bbeeiinngg  kkiilllleedd  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  ccoorrppoorraatteess..  TThhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  bbaannkkss  aarree  

bbeeiinngg  llooootteedd  bbyy  tthhee  ccoorrppoorraatteess..  TThheeyy  ddoo  nnoott  rreeppaayy  tthheeiirr  llooaannss..  LLooaannss  wwoorrtthh  llaakkhhss  ooff  ccrroorreess  ooff  

rruuppeeeess  aarree  bbeeiinngg  wwrriitttteenn  ooffff  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  SSoo  ffaarr,,  tthhee  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  wwrriitttteenn  ooffff  

RRss..22,,3300,,000000  ccrroorreess  ooff  bbaadd  llooaannss,,  mmoossttllyy  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  bbiigg  ccoorrppoorraatteess..  AAss  aa  rreessuulltt,,  aallll  tthhee  mmaajjoorr  PPuubblliicc  

SSeeccttoorr  bbaannkkss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  SSttaattee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa,,  hhaavvee  ggoonnee  iinnttoo  lloossss..  

  

DDiissiinnvveessttmmeennttss  mmaaddee  iinn  IInnddiiaa  ssiinnccee  11999911,,  ccoommeess  ttoo  RRss..33..6633  llaakkhh  ccrroorreess..  OOuutt  ooff  tthheessee,,  tthhee  

ddiissiinnvveessttmmeennttss  mmaaddee  bbyy  tthhee  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  44  yyeeaarrss  aalloonnee  ccoommeess  ttoo  RRss..22..11  llaakkhh  

ccrroorreess..  FFrroomm  tthhiiss,,  wwee  ccaann  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhee  aattttaacckkss  bbeeiinngg  llaauunncchheedd  bbyy  tthhee  pprreesseenntt  

ggoovveerrnnmmeenntt,,  oonn  PPuubblliicc  SSeeccttoorr..  TThhee  NNiittii  AAaayyoogg  hhaass  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt,,  wwiitthh  tthhee  

ssoollee  aaggeennddaa  ooff  pprriivvaattiissiinngg  tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr..  UUnnddoouubbtteeddllyy,,  tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  iiss  bbeeiinngg  ddeemmoolliisshheedd  

oonnllyy  ttoo  bbeenneeffiitt  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr..  PPaannddiitt  JJaawwaahhaarrllaall  NNeehhrruu  ssaaiidd  tthhaatt  tthhee  ““PPuubblliicc  SSeeccttoorr  

uunnddeerrttaakkiinnggss  aarree  tthhee  mmooddeerrnn  tteemmpplleess  ooff  IInnddiiaa..””  BBuutt,,  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  NNaarreennddrraa  MMooddii  ssaayyss  tthhaatt,,  tthhee  

““PPuubblliicc  SSeeccttoorr  iiss  bboorrnn  ttoo  ddiiee..””  

  

TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  mmiisseerraabbllyy  ffaaiilleedd  iinn  ffuullffiilllliinngg  iitt’’ss  eelleeccttoorraall  pprroommiisseess  ttoo  ccoonnttrrooll  pprriiccee  rriissee  aanndd  ttoo  

ggeenneerraattee  eemmppllooyymmeenntt..  IItt  iiss  rreeffuussiinngg  ttoo  aacccceepptt  tthhee  ddeemmaanndd  ttoo  rraaiissee  tthhee  mmiinniimmuumm  wwaaggee  ttoo  

RRss..1188,,000000..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  llaauunncchhiinngg  aallll  oouutt  aattttaacckkss  oonn  tthhee  hhaarrdd  wwoonn  rriigghhttss  ooff  tthhee  

wwoorrkkiinngg  ppeeooppllee,,  bbyy  cchhaannggiinngg  tthhee  LLaabboouurr  LLaawwss  ttoo  bbeenneeffiitt  tthhee  eemmppllooyyeerrss..  FFiixxeedd  TTeerrmm  EEmmppllooyymmeenntt  iiss  

bbeeiinngg  bbrroouugghhtt,,  wwhhiicchh  wwiillll  ssoooonn  kkiillll  tthhee  rreegguullaarr  jjoobbss..  



  

IItt  iiss  tthhee  nneeeedd  ooff  tthhee  hhoouurr  tthhaatt  tthhee  IInnddiiaann  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  sshhoouulldd  uunniitteeddllyy  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  tthhee  aannttii--wwoorrkkeerr  

aanndd  pprroo--pprriivvaattee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  SSoo  ffaarr  1177  GGeenneerraall  SSttrriikkeess  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  aaggaaiinnsstt  

tthheessee  ppoolliicciieess..  TThhee  nneexxtt  22  ddaayy  GGeenneerraall  SSttrriikkee  iiss  ttaakkiinngg  ppllaaccee  oonn  0088tthh  aanndd  99tthh  JJaannuuaarryy,,  22001199..  BBSSNNLLEEUU,,  

NNFFTTEE,,  BBSSNNLL  MMSS  aanndd  TTEEPPUU  hhaavvee  jjooiinnttllyy  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ttoo  jjooiinn  tthhiiss  GGeenneerraall  SSttrriikkee..  

LLeett  uuss  jjooiinn  tthhee  ssttrriikkee  eennmmaassssee  aanndd  mmaakkee  iitt  aa  ssuucccceessss  iinn  BBSSNNLL..  

  
CChhaarrtteerr  ooff  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..  

  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  

  

    

  

  

  

  

  

  


