
FFOORRUUMM  OOFF  BBSSNNLL  UUNNIIOONNSS  //  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  

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

  

FFoorruumm//GGLL                        2200..1122..22001144  

  

To  

  
AAllll  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  
ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  
  

SSuubb:: SSAAVVEE  BBSSNNLL --  OOrrggaanniissiinngg  TThhrreeee  DDaayyss  DDhhaarrnnaa  ffrroomm  66tthh  ttoo  88tthh  JJaannuuaarryy  22001155 
  
DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  
 

AAss  ppeerr  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  FFoorruumm,,  TThhrreeee  DDaayyss  DDhhaarrnnaa  aatt  SSSSAA//CCiirrllccee  lleevveellss  aanndd  aatt  CCoorrppoorraattee  ooffffiiccee  iiss  

ttoo  bbee  oorrggaanniisseedd  ffrroomm  66tthh  ttoo  88tthh  JJaannuuaarryy  22001155  jjooiinnttllyy  bbyy  tthhee  FFoorruumm  aaffffiilliiaatteedd  uunniioonnss//aassssoocciiaattiioonnss  iinn  

ssuuppppoorrtt  ooff  oouurr  ddeemmaannddss  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  RReevviivvaall  ooff  

BBSSNNLL..  IItt  iiss  iinn  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  MMaarrcchh  oonn  2255tthh  FFeebbrruuaarryy  aanndd  IInnddeeffiinniittee  SSttrriikkee  ffrroomm  

1177tthh  MMaarrcchh  22001155..  DDuurriinngg  tthhee  ppeerriioodd,,  aa  mmaassssiivvee  ccaammppaaiiggnn  aammoonngg  tthhee  wwoorrkkeerrss  aanndd  ppeeooppllee  hhaass  ttoo  bbee  

ccoonndduucctteedd  aanndd  oonnee  ccrroorree  ssiiggnnaattuurree  ttoo  bbee  ccoolllleecctteedd  oonn  tthhee  MMeemmoorraanndduumm  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  

PPrriimmee  MMiinniisstteerr  oonn  tthhee  ddaayy  ooff  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  MMaarrcchh  oonn  2255tthh  FFeebbrruuaarryy  22001155..  

  

TThhee  DDhhaarrnnaa  hhaass  ttoo  bbee  oorrggaanniisseedd  wwiitthh  mmaassssiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aallll  tthhee  cceennttrreess..  WWiitthhiinn  tthhee  tthhrreeee  ddaayyss,,  

wwee  hhaavvee  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  iinnvvoollvveedd,,  mmeeaanniinngg,,  tthhaatt  eevveerryy  eemmppllooyyeeee  ppaarrttiicciippaatteess  

iinn  DDhhaarrnnaa  aatt  lleeaasstt  oonnee  ddaayy..  TThhiiss  wwiillll  bbee  aa  ccoommiittmmeenntt  ooff  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  wwoorrkkeerr  ttoo  tthhee  aaccttiioonn  

pprrooggrraammmmee..    OOnnee  tthhiirrdd  ooff  tthhee  wwoorrkkffoorrccee  aatt  lleeaasstt  sshhoouulldd  bbee  tthheerree  iinn  eeaacchh  ddaayy  ddhhaarrnnaa..    

  

CCiirrccuullaarrss  aanndd  ppaammpphhlleettss  bbee  iissssuueedd  wwiitthh  ddeettaaiillss  ooff  oouurr  ddeemmaannddss  aanndd  aaggiittaattiioonn,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ssuupppplliieedd  

ttoo  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  ootthheerr  ttrraaddee  uunniioonnss  wwhhoo  vviissiitt  tthhee  ddhhaarrnnaa  ssiittee..  TThhee  FFoorruumm  lleeaaddeerrss  aatt  CCiirrccllee//DDiissttrriicctt  

lleevveellss  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  lleeaaddeerrss  ooff  ffrraatteerrnnaall  uunniioonnss  aanndd  sseeeekk  tthheeiirr  ssuuppppoorrtt  aanndd  ssoolliiddaarriittyy..  SSiiggnnaattuurreess  

ccoouulldd  bbee  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  ppeeooppllee  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  ffrraatteerrnnaall  uunniioonnss  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd  ooff  ddhhaarrnnaa..  WWiiddee  

ppuubblliicciittyy  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  iinn  tthhee  pprreessss  aabboouutt  tthhee  ddeemmaannddss  aanndd  pprrooggrraammmmee..  RReepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  

ppeeooppllee  lliikkee  MM..PP..ss,,  MMLLAAss,,  MMaayyoorr,,  CCoouunncciilllloorrss  eettcc  mmaayy  bbee  iinnvviitteedd  ttoo  iinnaauugguurraattee  //  aaddddrreessss  tthhee  ddhhaarrnnaa  

iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  oouurr  ccaammppaaiiggnn  ttoo  SSAAVVEE  BBSSNNLL..  PPrreessss  CCoonnffeerreennccee  aallssoo  ccaann  bbee  ccoonndduucctteedd,,  wwhheerreevveerr  

ffeeaassiibbllee..    

  

TThhee  TThhrreeee  DDaayyss  DDhhaarrnnaa  iiss  aa  mmaajjoorr  ccaammppiiaaggnn  pprrooggrraammmmee,,  aafftteerr  tthhee  LLuunncchh  HHoouurr  DDeemmoonnssttrraattiioonn  oonn  

1111t
thh  DDeecceemmbbeerr  22001144  aanndd  hhaass  ttoo  bbee  oorrggaanniisseedd  vveerryy  eeffffeeccttiivveellyy..  

  

IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ggiivvee  ddiirreeccttiioonn  ttoo  tthheeiirr  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  ttoo  iinniittiiaattee  tthhee  

pprreeppaarraattiioonnss  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinn  ccoo--oorrddiinnaattiioonn    wwiitthh  ootthheerr  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess..    
 

YYoouurrss  ccoommrraaddeellyy,,  
  

  

  

  

VVAANN  NNaammbbooooddiirrii  

CCoonnvveenneerr,,  FFoorruumm..  
 


