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AAllll  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess,,  

CCeennttrraall  ooffffiiccee--bbeeaarreerrss  &&  

DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  
  

TThhee  llaannddmmaarrkk  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee..  
DDeeaarr  ccoommrraaddee,,  
  

TThhee  88tthh  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  oouurr  UUnniioonn  wwaass  hheelldd  aatt  CChheennnnaaii  ffrroomm  3311sstt  DDeecceemmbbeerr,,  22001166  ttoo  33rrdd  JJaannuuaarryy,,  22001177..  TThhee  

RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  ccoomm..TT..KK..  RRaannggaarraajjaann,,  MM..PP..,,  hhaass  mmaaddee  eellaabboorraattee  aarrrraannggeemmeennttss  
ffoorr  tthhee  CCoonnffeerreennccee..  TThhee  vveennuuee  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee,,  tthhee  KKaammaarraajj  AArraannggaamm  aatt  TTeeyynnaammppeett,,  CChheennnnaaii,,  wwaass  bbeeaauuttiiffuullllyy  

ddeeccoorraatteedd  aanndd  tthhee  rrooaaddss  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  vveennuuee  bboorree  aa  ffeessttiivvee  llooookk  wwiitthh  rreedd  bbaannnneerrss  aanndd  ffeessttoooonnss..  TThhee  CCoonnffeerreennccee  

ttooookk  ooffff  wwiitthh  tthhee  ffllaagg  hhooiissttiinngg  cceerreemmoonnyy..  CCoomm..  BBaallbbiirr  SSiinngghh,,  PPrreessiiddeenntt,,  hhooiisstteedd  tthhee  ttrrii--ccoolloouurr  NNaattiioonnaall  FFllaagg..  CCoomm..  

PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  hhooiisstteedd  tthhee  UUnniioonn  RReedd  FFllaagg..  FFlloorraall  ttrriibbuutteess  wweerree  ppaaiidd  aatt  tthhee  mmaarrttyyrr’’ss  ccoolloouummnn,,  
bbyy  tthhee  lleeaaddeerrss  aanndd  ddeelleeggaatteess..  
  

IImmpprreessssiivvee  SSeemmiinnaarr..  

IImmmmeeddiiaatteellyy  tthheerreeaafftteerr,,  tthhee  sseemmiinnaarr  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee,,  ttiittlleedd  ““SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee  ffoorr  tthhee  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL””  

ssttaarrtteedd..  CCoomm..  TT..KK..  RRaannggaarraajjaann,,  MM..PP..,,  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ccoomm..  SS..CChheellllaappppaa,,  AAGGSS,,  WWoorrkkiinngg  

CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  ddeelliivveerreedd  tthhee  wweellccoommee  aaddddrreessss..  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  

sseenniioorr  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  ffrraatteerrnnaall  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  wweerree  pprreesseenntt  iinn  tthhee  sseemmiinnaarr..  

TThhee  kkeeyy  nnoottee  ooff  tthhee  sseemmiinnaarr  wwaass  ddeelliivveerreedd  bbyy  ccoomm..  PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  IInn  hhiiss  aaddddrreessss,,  tthhee  GGeenneerraall  

SSeeccrreettaarryy  sseevveerreellyy  ccrriittiicciisseedd  tthhee  mmoovvee  bbeeiinngg  mmaaddee  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ttoo  rroobb  BBSSNNLL  ooff  iitt’’ss  6655,,000000  mmoobbiillee  ttoowweerrss,,  

bbyy  ffoorrmmiinngg  aa  sseeppaarraattee  ttoowweerr  ccoommppaannyy..  HHee  uurrggeedd  uuppoonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  iinntteennssiiffyy  tthhee  SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee  

mmoovveemmeenntt,,  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  rreevviivvaall  ooff  tthhee  BBSSNNLL..  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  eexxppllaaiinneedd  aabboouutt  tthhee  nneettwwoorrkk  

eexxppaannssiioonn  pprrooggrraammmmee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  aass  wweellll  aass  tthhee  bbuussiinneessss  iinniittiiaattiivveess  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ffoorr  tthhee  

rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  IInn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  hhiiss  ssppeeeecchh,,  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  iitt  wwaass  hhiiss  dduuttyy  ttoo  sseettttllee  tthhee  wwaaggee  

rreevviissiioonn  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177..  TThhee  sseemmiinnaarr  wwaass  aallssoo  aaddddrreesssseedd  bbyy  ccoomm..  CChhaannddeesswwaarr  SSiinngghh,,  GGSS,,  NNFFTTEE,,  ccoomm..  GG..LL..  JJooggii,,  

CChhaaiirrmmaann,,  SSNNEEAA,,  sshhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  ccoomm..  JJaayyaapprraakkaasshh,,  GGSS,,  FFNNTTOO,,  ccoomm..  SShhiivvaakkuummaarr,,  PPrreessiiddeenntt,,  

AAIIBBSSNNLLEEAA,,  ccoomm..  SSuurreesshh  KKuummaarr,,  GGSS,,  BBSSNNLL  MMSS,,  ccoomm..  CChheellllaappaannddii,,  PPrreessiiddeenntt,,  TTEEPPUU  aanndd  ccoomm..  SSwwaappaann  CChhaakkrraabboorrttyy,,  

DDyy..GGSS,,  BBSSNNLLEEUU..  TThhee  sseemmiinnaarr  ggaavvee  tthhee  rriigghhtt  mmeessssaaggee  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  tthhaatt  tthhee  SSWWAASS  mmoovveemmeenntt  sshhoouulldd  bbee  

iinntteennssiiffiieedd  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..    
  

DDeelleeggaatteess  sseessssiioonn..  

CCoomm..  AA..KK..  PPaaddmmaannaabbhhaann,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,  CCIITTUU,,  wwiitthh  hhiiss  iinnaauugguurraall  aaddddrreessss,,  sseett  tthhee  ttoonnee  ffoorr  tthhee  ccoonnffeerreennccee..  WWhhiillee  
ssttaattiinngg  tthhaatt  ddeeffeennddiinngg  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  wwaass  ddeeffeennddiinngg  tthhee  ssoovveerreeiiggnnttyy  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy,,  ccoomm..  AAKKPP  wweenntt  oonn  ttoo  

eexxppllaaiinn  hhooww  tthhee  ttwwoo  aanndd  hhaallff  yyeeaarr  rruullee  ooff  tthhee  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaadd  uunnlleeaasshheedd  aattttaacckkss  oonn  tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr..  

WWhhiillee  eexxppllaaiinniinngg  hhooww  tthhee  DDeemmoonneettiissaattiioonn  hhaass  ccaauusseedd  ssuuffffeerriinnggss  ttoo  tthhee  wwoorrkkiinngg  mmaasssseess,,  hhee  aasssseerrtteedd  tthhaatt  tthhee  

MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  nnoott  ffuullffiilllleedd  aannyy  ooff  iitt’’ss  aassssuurraannccee  ggiivveenn  iinn  tthhee  22001144  PPaarrlliiaammeenntt  eelleeccttiioonnss..  HHee  ccaalllleedd  uuppoonn  

tthhee  ttrraaddee  uunniioonn  mmoovveemmeenntt  ttoo  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  tthhoossee  ffoorrcceess  wwhhiicchh  ddiivviiddee  tthhee  ppeeooppllee  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  ccaassttee,,  rreelliiggiioonn,,  

rreeggiioonn,,  eettcc..  FFiigghhttiinngg  ffoorr  tthhee  rriigghhttss  ooff  wwoommeenn  iiss  aann  iinnsseeppaarraabbllee  ttaasskk  ooff  tthhee  ttrraaddee  uunniioonn  mmoovveemmeenntt,,  ssaaiidd  ccoomm..  AAKKPP..  

WWhhiillee  ddrraawwiinngg  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  ddeelleeggaatteess  ttoo  tthhee  cceenntteennaarryy  cceelleebbrraattiioonnss  ooff  tthhee  OOccttoobbeerr  RReevvoolluuttiioonn,,  hhee  

eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn  hhaass  ggoott  ddiissiinntteeggrraatteedd,,  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ‘‘SScciieennttiiffiicc  SSoocciiaalliissmm’’  hhaass  nnoott  

ffaaddeedd..  HHee  cciitteedd  tthhee  eexxaammppllee  ooff  tthhee  4444  ddaayy  lloonngg  ssttrriikkee  bbyy  tthhee  3399,,000000  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  UUSS  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ggiiaanntt,,  

VVeerriizzoonn,,  ttoo  ddeeffeenndd  tthheeiirr  jjoobbss  aanndd  eexxiissttiinngg  rriigghhttss..  TThhee  ffaacctt  tthhaatt  4466%%  ooff  tthhee  wweeaalltthh  ooff  tthhee  wwoorrlldd  iiss  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  
00..7733%%  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn,,  nnoott  oonnllyy  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  pprreevvaalleennccee  ooff  eexxttrreemmee  iinneeqquuaalliittyy,,  bbuutt  aallssoo  uunnddeerrssccoorreess  tthhee  ffaacctt  



tthhaatt  SScciieennttiiffiicc  SSoocciiaalliissmm  iiss  tthhee  oonnllyy  aalltteerrnnaattiivvee..  CCoomm..  AAKKPP  eexxhhoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  ttrraaddee  uunniioonnss  sshhoouulldd  ccoommbbiinnee  tthheeiirr  
ssttrruugggglleess  ffoorr  tthhee  bbeetttteerrmmeenntt  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss  wwiitthh  tthhiiss  UUnnddeerrssttaannddiinngg..    
  

TThhee  iinnaauugguurraall  sseessssiioonn  wwaass  aallssoo  aaddddrreesssseedd  bbyy  ccoomm..  RRaajj  BBaahhaadduurr  RRaawwaall,,  PPrreessiiddeenntt,,  TTeelleeccoomm  EEmmppllooyyeeeess  AAssssoocciiaattiioonn  

ooff  NNeeppaall  ((TTEEAANN)),,  ccoomm..  MM..  KKrriisshhnnaann,,  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall,,  CCoonnffeeddeerraattiioonn  ooff  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeeess,,  ccoomm..  VV..  
RRaammeesshh,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  AAIIIIEEAA,,  ccoomm..  KK..GG..  JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  AAIIBBDDPPAA  aanndd  ccoomm..  AAnniimmeesshh  MMiittrraa,,  

SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall,,  BBSSNNLL  CCCCWWFF  aallssoo  aaddddrreesssseedd  tthhee  iinnaauugguurraall  sseessssiioonn..    AAfftteerr  tthhee  iinnaauugguurraall  sseessssiioonn,,  aa  ccoolloouurrffuull  

ccuullttuurraall  pprrooggrraammmmee  wwaass  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee..  AAllttooggeetthheerr,,  44,,220000  ccoommrraaddeess  aatttteennddeedd  tthhee  

pprroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy..  
  

OOnn  tthhee  22nndd  ddaayy  mmoorrnniinngg,,  tthhee  ssuubbjjeeccttss  ccoommmmiitttteeee  ssttaarrtteedd..  FFrroomm  tthhee  22nndd  ddaayy  oonnwwaarrddss,,  oonnllyy  11663322  rreeggiisstteerreedd  

ddeelleeggaatteess  aanndd  oobbsseerrvveerrss  ((11003377  ddeelleeggaatteess,,  553355  oobbsseerrvveerrss  aanndd  6600  CCEECC  mmeemmbbeerrss)) wweerree  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  aatttteenndd  tthhee  

ddeelleeggaatteess  sseessssiioonn..  AA  pprreessiiddiiuumm,,  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ccoomm..  BBaallbbiirr  SSiinngghh,,  PPrreessiiddeenntt  aanndd  aallll  tthhee  vviiccee--pprreessiiddeennttss  ooff  tthhee  uunniioonn,,  

pprreessiiddeedd  oovveerr  tthhee  sseessssiioonn..  CCoomm..  SSwwaappaann  CChhaakkrraabboorrttyy,,  DDyy..GGSS,,  mmoovveedd  tthhee  ccoonnddoolleennccee  rreessoolluuttiioonn  aanndd  tthhee  hhoouussee  
ssttoooodd  iinn  ssiilleennccee  ffoorr  aa  mmiinnuuttee..  TThhee  aaggeennddaa  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee  wwaass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  hhoouussee  aanndd  vvaarriioouuss  ccoommmmiitttteeeess  

ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  ssppeecciiffiicc  ffuunnccttiioonnss  wweerree  ffoorrmmeedd..  TThheerreeaafftteerr,,  ccoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  pprreesseenntteedd  tthhee  

rreeppoorrtt  oonn  aaccttiivviittiieess  iinn  ddeettaaiill..  CCaammppaaiiggnn  ccoonndduucctteedd  bbyy  BBSSNNLLEEUU  ttoo  mmaakkee  tthhee  GGeenneerraall  SSttrriikkeess  ssuucccceessssffuull  iinn  22001155  aanndd  

22001166,,  tthhee  vvaarriioouuss  iinniittiiaattiivveess  ttaakkeenn  bbyy  BBSSNNLLEEUU  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  sseettttlleemmeenntt  ooff  PPLLII  ffoorr  22001144  ––  1155,,  
rreemmoovvaall  ooff  tthhee  cceeiilliinngg  oonn  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  ssttrruuggggllee  aaggaaiinnsstt  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  

TToowweerr  CCoommppaannyy,,  ssttrraatteeggyy  ffoorr  sseettttlliinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffrroomm  0011..0011..22001177,,  eeffffoorrttss  ttaakkeenn  ttoo  rreessoollvvee  tthhee  lloonngg  ppeennddiinngg  

iissssuueess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  sstteeppss  ttaakkeenn  bbyy  BBSSNNLLEEUU  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  uunniittyy  ooff  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  
BBSSNNLL,,  aarree  tthhee  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess  tthhaatt  ffoouunndd  mmeennttiioonn  iinn  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy’’ss  pprreesseennttaattiioonn..  
  

FFoolllloowweedd  bbyy  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  ddeelliibbeerraattiioonn  bbyy  tthhee  ddeelleeggaatteess  ssttaarrtteedd..  TToottaallllyy  110055  

ddeelleeggaatteess  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ddeebbaattee..  TThhee  ddeelliibbeerraattiioonnss  mmaaddee  bbyy  mmaannyy  ddeelleeggaatteess  wweerree  ooff  hhiigghh  qquuaalliittyy..  TThhee  pprroo--

ccoorrppoorraattee  aanndd  aannttii--ppeeooppllee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  NNaarreennddrraa  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  DDeemmoonneettiissaattiioonn,,  ccaammee  uunnddeerr  

sseevveerree  ccrriittiicciissmm..  DDiivviissiivvee  ppoolliicciieess  wwhhiicchh  sspprreeaadd  ccoommmmuunnaall  tteennssiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  ccaammee  uunnddeerr  sseevveerree  aattttaacckk..  

AAllmmoosstt  aallll  tthhee  ddeelleeggaatteess  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  ssttrroonngg  rreessoollvvee  ttoo  ggoo  oonn  iinntteennssiiffiieedd  ssttrruugggglleess  aaggaaiinnsstt  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  

SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  aanndd  ootthheerr  sstteeppss  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  wweeaakkeenn  BBSSNNLL..  DDeessppiittee  tthhee  

bbiitttteerrnneessss  ccrreeaatteedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ccaammppaaiiggnn  ffoorr  77tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn,,  mmoosstt  ooff  tthhee  ddeelleeggaatteess  ddeeeeppllyy  

aapppprreecciiaatteedd  tthhee  CCHHQQ,,  ffoorr  iitt’’ss  iinniittiiaattiivvee  ttoo  ssttrreennggtthheenn  uunniittyy  aammoonngg  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL..  TThheerree  wwaass  
aa  ggeenneerraall  ssaattiissffaaccttiioonn  aabboouutt  tthhee  iimmpprroovveemmeennttss  bbrroouugghhtt  bbyy  tthhee  cceennttrraall  lleeaaddeerrsshhiipp  iinn  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  CCHHQQ..  
AAllll  tthhee  ddeelleeggaatteess  eexxpprreesssseedd  iinn  oonnee  vvooiiccee  tthhaatt  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffrroomm  0011..0011..22001177  sshhoouulldd  bbee  sseettttlleedd  aatt  aannyy  ccoosstt,,  ffoorr  

wwhhiicchh  tthhee  uunniittyy  sshhoouulldd  bbee  ssttrreennggtthheenneedd..  FFiinnaallllyy,,  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  ssuummmmeedd  uupp  tthhee  ddiissccuussssiioonnss..  WWiitthh  ssoommee  

aammeennddmmeennttss,,  tthhee  rreeppoorrtt  pprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  wwaass  uunnaanniimmoouussllyy  aapppprroovveedd..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  aauuddiitteedd  

aaccccoouunnttss  ffoorr  tthhee  yyeeaarrss  22001144  aanndd  22001155  wweerree  aallssoo  aapppprroovveedd..    
  

DDeecciissiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee..    

AAfftteerr  tthhrreeaaddbbaarree  ddiissccuussssiioonnss  iinn  tthhee  CCoonnffeerreennccee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  wweerree  ttaakkeenn::--  
  

((11))  IInntteennssiiffiieedd  uunniitteedd  ssttrruugggglleess  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  ssttoopp  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  MMaassssiivvee  

ccaammppaaiiggnn  pprrooggrraammmmee  lliikkee  hhuummaann  cchhaaiinn,,  mmaarrcchh  ttoo  RRaajj  NNiiwwaass,,  mmaarrcchh  ttoo  PPaarrlliiaammeenntt,,  ppoossttccaarrdd  ccaammppaaiiggnn,,  

eettcc..,,  aarree  ttoo  bbee  llaauunncchheedd,,  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  NNeeeeddffuull  aaccttiioonn  sshhoouulldd  aallssoo  

bbee  ttaakkeenn,,  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  44GG  ssppeeccttrruumm  iiss  aallllootttteedd  ffrreeee  

ooff  ccoosstt  ttoo  BBSSNNLL..  
  

((22))  TThhee  uunniioonn  sshhoouulldd  kkeeeepp  oonn  mmoobbiilliissiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aaggaaiinnsstt  tthhee  aannttii--BBSSNNLL  aanndd  aannttii--PPSSUU  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  uunniioonn  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  ffoorreeffrroonntt  ttoo  oorrggaanniissee  tthhee  ssttrruugggglleess  ccaalllleedd  oonn  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  

TTrraaddee  UUnniioonnss,,  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprroo--ccoorrppoorraattee  aanndd  aannttii--ppeeooppllee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..      
  

((33))  TThhee  uunniioonn  sshhoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  pprreesseerrvvee  ccoommmmuunnaall  hhaarrmmoonnyy  aanndd  ttoo  ooppppoossee  ccoommmmuunnaall  aanndd  ddiivviissiivvee  

ffoorrcceess..    
  

((44))  CCeenntteennaarryy  YYeeaarr  ooff  tthhee  GGrreeaatt  OOccttoobbeerr  RReevvoolluuttiioonn  iiss  ttoo  bbee  oobbsseerrvveedd,,  bbyy  oorrggaanniissiinngg  sseemmiinnaarrss  iinn  vvaarriioouuss  

cceennttrreess..  
  

((55))  HHiigghh  pprriioorriittyy  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  sseettttllee  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffrroomm  0011..0011..22001177..  SSppeecciiaall  aatttteennttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  ttoo  

aavvooiidd  ssttaaggnnaattiioonn..  UUnniitteedd  ssttrruugggglleess  sshhoouulldd  bbee  llaauunncchheedd  iiff  nneecceessssaarryy..  
  



((66))  SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee  pprrooggrraammmmee  sshhoouulldd  bbee  iinntteennssiiffiieedd..  SSppeecciiaall  aatttteennttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  
qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviiccee  bbyy  mmaaiinnttaaiinniinngg  ffaauulltt  ffrreeee  nneettwwoorrkkss..  MMaassssiivvee  ccaammppaaiiggnn  lliikkee  mmeellaass,,  rrooaadd  sshhoowwss,,  eettcc..,,  

sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  ppooppuullaarriissee  BBSSNNLL’’ss  ttaarriiffffss  aanndd  pprroodduuccttss..    
  

((77))  EEffffoorrttss  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  uunniitteeddllyy  wwiitthh  ootthheerr  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ttoo  ffiinndd  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  lloonngg  ppeennddiinngg  
iissssuueess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  
  

((88))  AAllll  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  sshhoouulldd  ttaakkee  aallll  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ttoo  eennssuurree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  oorrddeerrss  oonn  tthhee  iissssuueess  ooff  tthhee  CCaassuuaall  aanndd  CCoonnttrraacctt  WWoorrkkeerrss,,  lliikkee  ppaayymmeenntt  ooff  mmiinniimmuumm  

wwaaggeess  tthhrroouugghh  cchheeqquuee  oorr  oonnlliinnee,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  EEPPFF  aanndd  EESSII..  BBSSNNLL  CCCCWWFF  hhaass  ggiivveenn  ccaallll  ffoorr  aa  ““MMaarrcchh  
ttoo  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt””  oonn  2222..0022..22001177..  AAllll  oouutt  eeffffoorrttss  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss  ttoo  mmoobbiilliissee  

mmaaxxiimmuumm  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhiiss  pprrooggrraammmmee  aanndd  aallssoo  ttoo  hheellpp  BBSSNNLL  CCCCWWFF  ttoo  rraaiissee  ffuunnddss  ffoorr  tthhiiss  pprrooggrraammmmee..    
  

((99))  AAllll  cciirrccllee  uunniioonnss  sshhoouulldd  ttaakkee  nneecceessssaarryy  sstteeppss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  AAIIBBDDPPAA..  NNeeeeddffuull  sstteeppss  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ttoo  

ffoorrmm  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveell  oorrggaanniissaattiioonnss  ooff  AAIIBBDDPPAA,,  iinn  ccaassee  tthheeyy  aarree  nnoott  ffoorrmmeedd  ssoo  ffaarr..  
  

((1100))  SSttuuddyy  ccllaasssseess,,  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  KK..GG..  BBoossee  MMeemmoorriiaall  TTrruusstt,,  aarree  aallrreeaaddyy  oorrggaanniisseedd  iinn  ffoouurr  cceennttrreess..  

FFuurrtthheerr,,  tthheessee  ssttuuddyy  ccllaasssseess  sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd  iinn  aallll  tthhee  cciirrcclleess..  
  

AAmmeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  
  

((11))  TThhee  mmoonntthhllyy  ssuubbssccrriippttiioonn  ooff  tthhee  uunniioonn  iiss  ttoo  bbee  rraaiisseedd  ttoo  RRss..4455//--  aanndd  tthhee  ssaammee  iiss  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  iinn  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  rraattiioo  ttoo  tthhee  vvaarriioouuss  lleevveellss::--  
  

((aa))  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ––  RRss..55//--  

((bb))  CCHHQQ            ––  RRss..1122//--  

((cc))  CCiirrccllee        ––  RRss..1100//--  

((dd))  DDiissttrriicctt        ––  RRss..1100//--  
((ee))  BBrraanncchh        ––    RRss..88//--  
    

((22))  AAtt  pprreesseenntt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  ooff  tthhee  UUnniioonn  iiss  ffrroomm  JJaannuuaarryy  ttoo  DDeecceemmbbeerr..  TThhiiss  iiss  ttoo  bbee  aammeennddeedd  ssoo  tthhaatt  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  ffrroomm  AApprriill  ttoo  MMaarrcchh..  

  
EElleeccttiioonn  ooff  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss..  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  aarree  eelleecctteedd  uunnaanniimmoouussllyy::--  
  

PPrreessiiddeenntt                                                                        ::  SShhrrii  BBaallbbiirr  SSiinngghh,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((GG))  --  LLuuddhhiiaannaa,,  PPuunnjjaabb  
 

VViiccee--pprreessiiddeennttss                                                        ::  SShhrrii  PP..  AAssookkaabbaabbuu,,  RReettdd..  --  VViijjaayyaawwaaddaa..      
                                                                                                                ::  SShhrrii  AAnniimmeesshh  CChhaannddrraa  MMiittrraa,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((PP))  --  EETTRR,,  KKoollkkaattaa,,  WWeesstt  BBeennggaall..    
                                                                                                                ::  SShhrrii  JJaaggddiisshh  SSiinngghh,,  RReettdd..    --    JJaabbaallppuurr,,  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh..    
                                                                                                                ::  SShhrrii  RR..SS..CChhoouuhhaann,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((GG))  --    NNTTRR,,  NNeeww  DDeellhhii..    

  ::  SShhrrii  NN..  KK..  NNaallaawwaaddee,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  --  OO//oo  AAGGMM,,  ((AAddmmnn..)),,  PPuunnee,,  MMaahhaarraasshhttrraa..  

                                                                                                                ::  SShhrrii  KK..RR..  YYaaddaavv  --  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((PP))  --  LLuucckknnooww,,  UUPP  ((EEaasstt))..    
  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy                                              ::  SShhrrii  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  RReettdd..  --  PPuudduucchheerrrryy,,  TTaammiill  NNaadduu..  
  

DDyy..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy                                ::  SShhrrii  SSwwaappaann  CChhaakkrraabboorrttyy,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((PP)),,  TTrriippuurraa,,  NNEE--11..  
  

AAsssstt..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess                      ::  SShhrrii  SSaaiibbaall  SSeenngguuppttaa,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((PP))  --  KKoollkkaattaa..  

                                                                                                                ::  SShhrrii  SS..  CChheellllaappppaa,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt((PP))  --    OO//oo  CCGGMM,,  TTaammiill  NNaadduu..  
                                                                                                              ::  SShhrrii  JJoohhnn  VVeerrgghheessee,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((PP))  --    AAuurraannggaabbaadd,,  MMaahhaarraasshhttrraa..  

                                                                                                                ::  SShhrrii  SS..  PPrraattaapp  KKuummaarr,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  --  PPGGMM((OO)),,  TThhiirruuvvaannaanntthhaappuurraamm,,  KKeerraallaa  
                                                                                                                ::  SShhrrii  MM..KK..  DDaavvee,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt((PP))  ––  NNaavvssaarrii,,  GGuujjaarraatt  

  

TTrreeaassuurreerr                                                                          ::  SShhrrii  GGaakkuull  BBoorraahh,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((TT))  --  TTeezzppuurr,,  AAssssaamm  
  

  AAsssstt..TTrreeaassuurreerr                                                          ::  SShhrrii  PP..KK..  NNaayyaakk,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt((TT))  ––  OO//oo  GGMM,,  BBaallaassoorree,,  OOddiisshhaa  
  

  OOrrggaanniissiinngg  SSeeccrreettaarriieess                              ::  SShhrrii  OOmm  PPrraakkaasshh  SSiinngghh,,  PPrrooggrreessss  MMaann  --  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorryy,,  KKoollkkaattaa..    
::  SSmmtt..  SSuunniitthhii  CChhoouuddhhaarryy,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((PP))  --    PPaattnnaa,,  BBiihhaarr..    
::  SShhrrii  VViijjaayy  SSiinngghh,,  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann  --  JJaaiippuurr,,  RRaajjaasstthhaann..    

                                                                                                                ::  SShhrrii  SSuukkhhvviirr  SSiinngghh,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((TT))  --  AAlliiggaarrhh,,  UUPP  ((WWeesstt))..    
                                                                                                                ::  SShhrrii  GG..QQ..  DDaannddrroooo,,  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann  --  SSrriinnaaggaarr,,  JJ&&KK..    

                                                                                                              ::  SShhrrii  MM..  VViijjaayyaakkuummaarr,,  JJuunniioorr  EEnnggiinneeeerr--  KKoozzhhiikkooddee,,  KKeerraallaa..    

::  SShhrrii  HH..VV..  SSuuddhhaarrsshhaann,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt((PP))  ––  OO//oo  PPGGMM,,  BBaannggaalloorree..    
::  SShhrrii  MMoohhaann  RReeddddyy,,    TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann,,  AAddaarrsshh  NNaaggaarr,,  HHyyddrraabbaadd..    



::  SShhrrii  RRaammeesshh  CChhaanndd,,  AAsssstttt..  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt((PP))  --  OO//oo  DDEETT,,  NNaarrnnaauull,,  HHaarryyaannaa  
  

RReessoolluuttiioonnss..  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  rreessoolluuttiioonnss  aarree  ppaasssseedd  iinn  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee::--  
  

11))  WWaaggee  RReevviissiioonn  ffrroomm  0011..0011..22001177..  

22))  SSeettttlleemmeenntt  ooff  lloonngg  ppeennddiinngg  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..    

33))  DDeemmoonneettiissaattiioonn..    

44))  OObbsseerrvviinngg  tthhee  cceenntteennaarryy  yyeeaarr  ooff  tthhee  GGrreeaatt  OOccttoobbeerr  SSoocciiaalliisstt  RReevvoolluuttiioonn..    

55))  CCoommmmuunnaall  HHaarrmmoonnyy..    

66))  BBSSNNLL  ffaacciinngg  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  aaddvvaanncciinngg  aass  aa  ssttrroonngg  PPSSUU  iinn  tthhee  cchhaannggeedd  sscceennaarriioo  iinn  tteelleeccoomm  sseeccttoorr..    

77))  SSttrreennggtthheenniinngg  tthhee  uunniitteedd  ssttrruugggglleess  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aanndd  wwoorrkkiinngg  ccllaassss..    

88))  EEqquuaall  PPaayy  ffoorr  EEqquuaall  WWoorrkk..    
  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy  

  

  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  

  


