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CCiirrccuullaarr  NNoo..1100                                                                            0055tthh  MMaarrcchh,,  22001166  
  

TToo  
  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff  aallll  UUnniioonnss  

aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  FFoorruumm..  
  

DDeeaarr  ccoommrraaddee,,  
  

AA  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  FFoorruumm  wwaass  hheelldd  oonn  0044..0033..22001166,,  aatt  BBSSNNLL  MMSS  ooffffiiccee..  CCoomm..  PPrraahhllaadd  RRaaii,,  GGSS,,  AAIIBBSSNNLLEEAA,,  pprreessiiddeedd  

oovveerr  tthhee  mmeeeettiinngg..  CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  CCoonnvveennoorr,,  wweellccoommeedd  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  bbrriieeffllyy  eexxppllaaiinneedd  aabboouutt  tthhee  

aaggeennddaa  iitteemmss  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..  AAfftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonnss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  aarree  ttaakkeenn..  
  

((11))  SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee  ((SSWWAASS))  pprrooggrraammmmee..  

TThhee  mmeeeettiinngg  vviieewweedd  tthhaatt  tthhee  ccaallll  ooff  tthhee  FFoorruumm  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  SSWWAASS  pprrooggrraammmmee  hhaass  rreecceeiivveedd  

vveerryy  ggoooodd  rreessppoonnssee  ffrroomm  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  mmeeeettiinngg  hheeaarrttiillyy  ccoonnggrraattuullaatteedd  tthhee  eennttiirree  eemmppllooyyeeeess  ooff  

BBSSNNLL  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhee  ““SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee””  pprrooggrraammmmee  aa  ttrreemmeennddoouuss  ssuucccceessss..  DDeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn  ttooookk  

ppllaaccee  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhee  pprrooggrraammmmee  mmoorree  eeffffeeccttiivvee,,  aanndd  aallssoo  iitt’’ss  eexxtteennssiioonn  bbeeyyoonndd  3311..0033..22001177..  IItt  wwaass  

ddeecciiddeedd  ttoo  iinnffoorrmm  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  tthhaatt  mmoorree  ffooccuuss  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  oonn  LLeeaasseedd  LLiinneess,,  bbyy  pprroovviiddiinngg  

nneecceessssaarryy  eeqquuiippmmeennttss..  IItt  wwaass  aallssoo  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  sshhoouulldd  mmaakkee  uuppddaattiinnggss  oonn  
tthheeiirr  wweebbssiitteess  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  SSWWAASS  pprrooggrraammmmee..    
  

((22))  MMaarrcchh  1100tthh  pprrootteesstt  aaccttiioonn  bbyy  CCeennttrraall  TTrraaddee  UUnniioonnss..  

TThhee  CCeennttrraall  TTrraaddee  UUnniioonnss  hhaavvee  ggiivveenn  ccaallll  ttoo  oobbsseerrvvee  aa  pprrootteesstt  aaccttiioonn  oonn  1100tthh  MMaarrcchh,,  22001166,,  aaggaaiinnsstt  

LLaabboouurr  LLaaww  AAmmeennddmmeennttss,,  DDiissiinnvveessttmmeenntt  iinn  PPSSUUss,,  AAlllloowwiinngg  FFDDII  iinn  ssttrraatteeggiicc  sseeccttoorrss  aanndd  aallssoo  ddeemmaannddiinngg  

sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  1122  ppooiinntt  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss..  TThhee  FFoorruumm  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhiiss  pprrootteesstt  

aaccttiioonn,,  bbyy  iinncclluuddiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeemmaannddss..  
  

((aa))  RRss..11225500  ccrroorree  ccoommppeennssaattiioonn  ffrroomm  UUSSOO  FFuunndd  sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  ttoo  BBSSNNLL  wwiitthhoouutt  aannyy  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  

((bb))  TThhee  aammoouunntt  ssppeenntt  bbyy  BBSSNNLL  ffoorr  ppaayyiinngg  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  eemmppllooyyeeeess  ddeeppuutteedd  ttoo  DDooTT  aanndd  TTEERRMM  CCeellllss  

sshhoouulldd  bbee  rreeiimmbbuurrsseedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

((cc))  PPeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  bbyy  BBSSNNLL,,  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  ccaallccuullaatteedd  oonnllyy  bbaasseedd  oonn  bbaassiicc  ppaayy  ooff  

tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  nnoott  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee..  

((dd))  BBuuddggeett  pprrooppoossaall  ffoorr  ttaaxxaattiioonn  oonn  EEPPFF  wwiitthhddrraawwaallss  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  bbaacckk..  

((ee))  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  ffoorr  ppeennssiioonneerrss  sshhoouulldd  bbee  sseettttlleedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
  

((33))  PPrrooppoosseedd  IICCRR  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  RReelliiaannccee  JJiioo..  

TThhee  pprrooppoossaall  ffoorr  mmaakkiinngg  IInnttrraa  CCiirrccllee  RRooaammiinngg  ((IICCRR))  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  RReelliiaannccee  JJiioo  wwaass  ddiissccuusssseedd  iinn  

ddeettaaiill..  TThhee  mmeeeettiinngg  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  BBSSNNLL  sshhoouulldd  eenntteerr  iinnttoo  IICCRR  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  RReelliiaannccee  JJiioo  

oonnllyy  iiff  iitt  iiss  bbeenneeffiicciiaall  ttoo  BBSSNNLL..  IItt  iiss  ddeecciiddeedd  tthhaatt  FFoorruumm  sshhoouulldd  wwrriittee  ttoo  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt  aallll  
tthhee  ddeettaaiillss  sshhoouulldd  bbee  sshhaarreedd  wwiitthh  tthhee  FFoorruumm,,  bbeeffoorree  aannyy  aaggrreeeemmeenntt  iiss  ssiiggnneedd  wwiitthh  RReelliiaannccee  JJiioo..  
  

((44))  MMeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss..  
IItt  wwaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  FFoorruumm  sshhoouulldd  sseeeekk  aa  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  oonn  

tthhee  iissssuuee  ooff  BBSSNNLL’’ss  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  
  

((55))  MMeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT..  

IItt  wwaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  FFoorruumm  sshhoouulldd  sseeeekk  aa  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  oonn  tthhee  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  

tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..    
  

II  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  eexxtteenndd  yyoouurr  ffuulllleesstt  ccooooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  FFoorruumm  mmeeeettiinngg..  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy  

                                              
 

  
PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  

CCoonnvveenneerr    

MMoobb::  99886688223311111133  


