
BBSSNNLL  EEMMPPLLOOYYEEEESS  UUNNIIOONN  
RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL  

((RReeggiisstteerreedd  UUnnddeerr  IInnddiiaann  TTrraaddee  UUnniioonn  AAcctt  11992266,,  RReeggnn..NNoo..44889966))  
CCHHQQ::DDaaddaa  GGhhoosshh  BBhhaawwaann,,  22115511//11,,  NNeeww  PPaatteell  NNaaggaarr,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000088  

EEmmaaiill::  bbssnnlleeuucchhqq@@ggmmaaiill..ccoomm,,  wweebbssiittee::  bbssnnlleeuucchhqq..ccoomm  
                                                                                                                        

PP..  AAbbhhiimmaannyyuu                                              PPhhoonnee::  ((OO))  001111--2255770055338855  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy                                                                                                                          FFaaxx          ::            001111--  2255889944886622  
  

BBSSNNLLEEUU//110022  ((CCiirrccuullaarr  NNoo..1100))                                                                                                        1122tthh  AApprriill,,  22001188  
  

TToo    
  

AAllll  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess,,  
CCeennttrraall  ooffffiiccee--bbeeaarreerrss  
&&  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess..    
  

CCoommrraaddeess,,  
  

DDeecciissiioonnss  ooff  tthhee  llaannddmmaarrkk  AAggaarrttaallaa  CCEECC  mmeeeettiinngg..  
  

TThhee  tthhrreeee  ddaayy  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU  wwaass  hheelldd  aatt  AAggaarrttaallaa,,  tthhee  ccaappiittaall  ooff  TTrriippuurraa,,  
ffrroomm  33

rrdd
  ttoo  55

tthh
  AApprriill,,  22001188..  TThhee  NNEE11  cciirrccllee  uunniioonn  aanndd  tthhee  TTrriippuurraa  ddiissttrriicctt  uunniioonn  hhaavvee  mmaaddee  eexxcceelllleenntt  

aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  tthhee  mmeeeettiinngg..  TThhee  mmeeeettiinngg  ssttaarrtteedd  wwiitthh  FFllaagg  hhooiissttiinngg..  TThhee  NNaattiioonnaall  FFllaagg  wwaass  hhooiisstteedd  bbyy  
CCoomm..BBaallbbiirr  SSiinngghh,,  PPrreessiiddeenntt..  TThhee  UUnniioonn  RReedd  FFllaagg  wwaass  hhooiisstteedd  bbyy  CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS..  FFlloorraall  ttrriibbuutteess  
wweerree  ppaaiidd  iinn  tthhee  mmaarrttyyrr’’ss  ccoolluummnn..  AA  bbrriieeff,,  bbuutt  iimmpprreessssiivvee  ccuullttuurraall  pprrooggrraammmmee  mmaarrkkeedd  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  
CCEECC  mmeeeettiinngg..  CCoomm..BBaallbbiirr  SSiinngghh,,  PPrreessiiddeenntt,,  pprreessiiddeedd  oovveerr  tthhee  mmeeeettiinngg..  CCoomm..MMiittuunn  RRaannjjaann  BBhhoowwmmiikk,,  
CChhaaiirrmmaann,,  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  wweellccoommeedd  eevveerryyoonnee..  CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,GGSS,,  wweellccoommeedd  eevveerryyoonnee,,  oonn  
bbeehhaallff  ooff  tthhee  CCHHQQ,,  aanndd  bbrriieeffllyy  ssppookkee  oonn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg..  CCoomm..KK..HHeemmaallaattaa,,  PPrreessiiddeenntt,,  
CCIITTUU,,  ddeelliivveerreedd  tthhee  iinnaauugguurraall  aaddddrreessss  aanndd  ssppookkee  eellaabboorraatteellyy  oonn  tthhee  aannttii--wwoorrkkeerr  aanndd  pprroo--ccoorrppoorraattee  ppoolliicciieess  ooff  
tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  SShhee  aapppprreecciiaatteedd  BBSSNNLLEEUU  ffoorr  iitt’’ss  rroollee  iinn  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  tthhee  aannttii--BBSSNNLL  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt..  CCoomm..VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii,,  ffoouunnddeerr  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  aanndd  SShhrrii  AAsshhiisshh  PPaatthhaakk,,  GGMM,,  
TTrriippuurraa,,  aaddddrreesssseedd  aanndd  ggrreeeetteedd  tthhee  mmeeeettiinngg..  FFiinnaallllyy,,  CCoomm..SShhaannkkaarr  BBhhaarrddaann,,  JJooiinntt  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  
RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  pprrooppoosseedd  vvoottee  ooff  tthhaannkkss..  
  

IInn  tthhee  ppoosstt--lluunncchh  sseessssiioonn  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy,,  CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS,,  pprreesseenntteedd  tthhee  rreeppoorrtt  oonn  aaccttiivviittiieess..  HHee  
bbrriieeffeedd  tthhee  hhoouussee  aabboouutt  tthhee  iimmpprroovveemmeennttss  mmaaddee  oonn  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  iissssuuee,,  ddeevveellooppmmeennttss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  
SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  aacchhiieevveemmeennttss  mmaaddee  iinn  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  TThhiiss  wwaass  ffoolllloowweedd  bbyy  
ddeelliibbeerraattiioonnss  bbyy  tthhee  CCEECC  mmeemmbbeerrss..  TThhee  ddeelliibbeerraattiioonnss  wweerree  rriicchh,,  wwhhiicchh  hheellppeedd  ttoo  ttaakkee  ffrruuiittffuull  ddeecciissiioonnss..  
  

IInn  tthhee  ppoosstt--lluunncchh  sseessssiioonn  ooff  tthhee  sseeccoonndd  ddaayy,,  tthhee  aaggeennddaa  ooff  MMiidd--tteerrmm  rreevviieeww  wwaass  ttaakkeenn  uupp..  TThhee  GGeenneerraall  
SSeeccrreettaarryy  mmaaddee  aa  pprreesseennttaattiioonn  oonn  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn  iinn  tthhee  llaasstt  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee,,  aass  wweellll  aass  iinn  
tthhee  TThhiirruuvvaannaanntthhaappuurraamm  aanndd  NNeeww  DDeellhhii  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss..  AA  ddeettaaiilleedd  aasssseessssmmeenntt  wwaass  
mmaaddee  bbyy  tthhee  CCEECC  mmeemmbbeerrss,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss..  FFiinnaallllyy,,  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  
wweerree  ssuummmmeedd  uupp  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  aanndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  wweerree  ttaakkeenn  uunnaanniimmoouussllyy..  
  

DDeecciissiioonnss..  
  

11))  CCaammppaaiiggnn  aanndd  ssttrruuggggllee  aaggaaiinnsstt  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..    
TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  ssttrruugggglleess  bbeeiinngg  llaauunncchheedd  bbyy  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  
ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB)),,  ddeemmaannddiinngg  tthhee  rroolllliinngg  bbaacckk  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..    TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  nnootteedd  
wwiitthh  ccoonncceerrnn,,  tthhee  uunnrreelleennttiinngg  eeffffoorrttss  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  DDooTT,,  ttoo  mmaakkee  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  
ooppeerraattiioonnaall..    HHeennccee,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  eennttiirree  cciirrccllee  aanndd  tthhee  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ttoo  mmaassssiivveellyy  oorrggaanniissee  aallll  
tthhee  ssttrruugggglleess,,  ccaalllleedd  oonn  bbyy  tthhee  AAUUAABB..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ccaallllss  aallrreeaaddyy  ggiivveenn  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  
ssuuggggeesstteedd  tthhaatt,,  mmoorree  iinntteennssiivvee  ccaammppaaiiggnn  aammoonngg  tthhee  GGeenneerraall  PPuubblliicc,,  aaggaaiinnsstt  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  
CCoommppaannyy,,  lliikkee  mmaassssiivvee  ddhhaarrnnaass  wwiitthh  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss,,  ttoorrcchh  rraalllliieess  aanndd  hhoollddiinngg  pprreessss  mmeeeettss  aatt  cciirrccllee  aanndd  
SSSSAA  lleevveellss,,  sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd..    SSuucchh  aa  ccaammppaaiiggnn  pprrooggrraammmmee  aammoonngg  tthhee  ppuubblliicc  iiss  nneecceessssaarryy,,  ttoo  eennssuurree  
tthhee  rroolllliinngg  bbaacckk  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..    TThhee  CCHHQQ  iiss  ddiirreecctteedd  ttoo  ttaakkee  uupp  tthhiiss,,  wwiitthh  tthhee  AAUUAABB..    

  

22))  WWaaggee  rreevviissiioonn..      
TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  ttoo  aacchhiieevvee  aa  bbrreeaakktthhrroouugghh  iinn  tthhee  wwaaggee  
rreevviissiioonn  iissssuuee..  TThhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC))  hhaass  aassssuurreedd  ttoo  ttaakkee  uupp  tthhee  iissssuuee  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett..  



UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  AAUUAABB  ttoo  rreemmaaiinn  vviiggiillaanntt,,  aanndd  ttoo  kkeeeepp  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  iinn  aa  ‘‘rreeaaddyy--ffoorr--ssttrruuggggllee’’  mmooddee,,  ttoo  eennssuurree  aa  ffiinnaall  ssuucccceessss..      

  

33))  OObbsseerrvviinngg  CCaallll  AAtttteennttiioonn  DDaayy  oonn  0033..0055..22001188..  
TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  ttoo  oobbsseerrvvee  aa  CCaallll  AAtttteennttiioonn  DDaayy  oonn  0033..0055..22001188,,  bbyy  ccoonndduuccttiinngg  lluunncchh  hhoouurr  
ddeemmoonnssttrraattiioonnss  aanndd  wweeaarriinngg  bbllaacckk  bbaaddggeess,,  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess..      

  

aa..  SSttoopp  tthhee  mmaadd  rruusshh  ffoorr  oouuttssoouurrcciinngg  ooff  vvaarriioouuss  wwoorrkkss  ooff  BBSSNNLL..  
bb..  CCuurrttaaiill  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurreess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  
cc..  DDoo  nnoott  ccuurrttaaiill  tthhee  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  aanndd  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess..  
dd..  DDoo  nnoott  rreettrreenncchh  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  
ee..  CCoonndduucctt  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt  iinn  tthhee  ccaaddrree  ooff  SSrr..TTOOAA..  

  

44))  CCoomm..  MMoonnii  BBoossee  MMeemmoorriiaall  LLeeccttuurreess  ttoo  bbee  oorrggaanniizzeedd  oonn  1199tthh  MMaayy,,  22001188..  
TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  rreeiitteerraatteedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  mmaakkee  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  ccaammppaaiiggnn  aaggaaiinnsstt  tthhee  NNeeoo--LLiibbeerraall  ppoolliicciieess  aanndd  
aallssoo  ttoo  pprroommoottee  ccoommmmuunnaall  hhaarrmmoonnyy  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhee  mmeeeettiinngg  ddiirreecctteedd  tthhee  CCHHQQ  aanndd  tthhee  CCiirrccllee  UUnniioonnss  ttoo  
oorrggaanniissee  ““CCoomm..  MMoonnii  BBoossee  MMeemmoorriiaall  LLeeccttuurreess””  oonn  tthheessee  ttwwoo  ssuubbjjeeccttss,,  oonn  1199

tthh
  MMaayy,,  22001188,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  88

tthh
  

ddeeaatthh  aannnniivveerrssaarryy  ooff  CCoomm..  MMoonnii  BBoossee..  AAllll  tthhee  CCiirrccllee  UUnniioonnss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss  ttoo  
oorrggaanniissee  tthhiiss  pprrooggrraammmmee  iinn  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  mmaannnneerr..  PPrrooggrreessssiivvee--mmiinnddeedd  iinntteelllleeccttuuaallss,,  pprrooffeessssoorrss,,  
jjoouurrnnaalliissttss,,  eettcc..  aatt  tthhee  ssttaattee  lleevveellss  mmaayy  bbee  uuttiilliisseedd  ffoorr  ddeelliivveerriinngg  tthheessee  lleeccttuurreess..    

  

55))  NNootteess  ttoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  CCHHQQ,,  bbyy  tthhee  aallll  CCEECC  mmeemmbbeerrss,,  oonn  ccuurrttaaiilliinngg  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurreess..      
TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  sseerriioouussllyy  ddiissccuusssseedd  tthhee  uurrggeenntt  nneeeedd  ttoo  ccuurrttaaiill  tthhee  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurreess  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  
BBSSNNLL..    TThhee  mmeeeettiinngg  ddiirreecctteedd  tthhaatt  aallll  tthhee  cciirrccllee  sseeccrreettaarriieess  aanndd  CCeennttrraall  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  sshhoouulldd  ssuubbmmiitt  aa  nnoottee  
ttoo  tthhee  CCHHQQ,,  oonn  tthhee  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurreess  tthhaatt  aarree  ttaakkiinngg  ppllaaccee  aatt  tthhee  vvaarriioouuss  lleevveellss  ooff  BBSSNNLL..  BBaasseedd  oonn  
tthheessee  ffiieelldd  lleevveell  nnootteess,,  tthhee  CCHHQQ  wwiillll  ssuubbmmiitt  aa  ddeettaaiilleedd  nnoottee  ttoo  tthhee  CCoorrppoorraattee  MMaannaaggeemmeenntt  oonn  tthhiiss  iissssuuee..  TThhiiss  
nnoottee  mmaayy  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCHHQQ  bbyy  1166..0044..22001188..      

  

66))  HHoollddiinngg  ooff  yyoouunngg  wwoorrkkeerrss  ccoonnvveennttiioonn..  
TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  eemmpphhaassiisseedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  bbrriinngg  tthhee  yyoouunngg  wwoorrkkeerrss  iinn  ttoo  tthhee  aaccttiivvee  ttrraaddee  uunniioonn  mmoovveemmeenntt..  
TToo  aacchhiieevvee  tthhiiss,,  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  tthhaatt,,  aallll  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss  sshhoouulldd  oorrggaanniissee  yyoouunngg  wwoorrkkeerrss  
ccoonnvveennttiioonn..    SSppeecciiaall  aatttteennttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  ttoo  iinnvviittee  ssuubbssttaannttiiaall  nnuummbbeerr  ooff  DDRR  JJEEss,,  ttoo  tthhiiss  ccoonnvveennttiioonn..  TThhiiss  
ttaasskk  hhaass  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  bbyy  3300..0066..22001188..      

  

77))  DDeecciissiioonnss  oonn  rreemmiittttaannccee  ooff  CCHHQQ  qquuoottaa..  
TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  nnootteedd  wwiitthh  ccoonncceerrnn  tthhaatt,,  tthhee  eeaarrlliieerr  CCEECC  mmeeeettiinngg  ddeecciissiioonnss,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  rreemmiittttaannccee  
ttoo  CCHHQQ  qquuoottaa,,  aarree  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ttooookk  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss,,  aanndd  cciirrccllee  
uunniioonnss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  iimmpplleemmeenntt  tthheessee  ddeecciissiioonnss..  

  
aa))  AAllll  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  ccoolllleecctt  ffrroomm  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  cciirrccllee  aaddmmiinniissttrraattiioonnss,,  tthhee  

ddiissttrriicctt--wwiissee  CCHHQQ  qquuoottaa  ppaarrttiiccuullaarrss  ffoorr  22001166  aanndd  22001177,,  aanndd  ttoo  sseenndd  tthhee  ssaammee  ttoo  CCHHQQ,,  bbyy  3300
tthh

  AApprriill,,  22001188..  
bb))  IItt  iiss  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  UUnniioonn  ssuubbssccrriippttiioonn  iiss  ssttiillll  nnoott  bbeeiinngg  ddeedduucctteedd  aatt  tthhee  nneeww  rraattee,,  bbuutt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  

ddeedduucctteedd  aatt  tthhee  oolldd  rraattee,,  iinn  ssoommee  cciirrcclleess..  TThhiiss  iiss  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  UUnniioonn  CCoonnssttiittuuttiioonn..  TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  
ddeecciiddeedd  tthhaatt  aallll  ssuucchh  cciirrccllee  uunniioonnss  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttaakkee  sstteeppss  ffoorr  tthhee  ddeedduuccttiioonn  ooff  UUnniioonn  ssuubbssccrriippttiioonn  
aatt  tthhee  nneeww  rraatteess..      

cc))  IItt  iiss  aallssoo  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  iinn  ssoommee  cciirrcclleess,,  tthhee  CCHHQQ  qquuoottaa  iiss  bbeeiinngg  hhaannddeedd  oovveerr  ttoo  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss..    TThhiiss  iiss  
vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  oorrddeerrss  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..    IItt  mmuusstt  bbee  eennssuurreedd  iinn  aallll  tthhoossee  cciirrcclleess  tthhaatt,,  tthhee  
CCHHQQ  qquuoottaa  iiss  sseenntt  ttoo  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  UUnniioonn,,  ddiirreeccttllyy  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..          

  

88))  CCeelleebbrraattiioonn  ooff  DDrr..  BB..RR..AAmmbbeeddkkaarr  JJaayyaannttii  oonn  1144..0044..22001188  
TThhee  aarrcchhiitteecctt  ooff  tthhee  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aass  wweellll  aass  aa  ggrreeaatt  ccrruussaaddeerr  ffoorr  ssoocciiaall  jjuussttiiccee,,  DDrr..BB..RR..AAmmbbeeddkkaarr’’ss  
bbiirrtthh  aannnniivveerrssaarryy  ffaallllss  oonn  1144..0044..22001188..  TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  tthhaatt  DDrr..BB..RR..AAmmbbeeddkkaarr  JJaayyaannttii  sshhoouulldd  bbee  
eeffffeeccttiivveellyy  oorrggaanniisseedd  bbyy  aallll  tthhee  cciirrcclleess  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  iinn  aa  bbeeffiittttiinngg  mmaannnneerr..  DDuurriinngg  tthhiiss  ooccccaassiioonn,,  tthhee  
eeffffoorrttss  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  BBSSNNLLEEUU,,  ttoo  sseettttllee  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  SSCC//SSTT  eemmppllooyyeeeess  iinn  BBSSNNLL,,  mmaayy  bbee  hhiigghh--lliigghhtteedd  iinn  
aann  aapppprroopprriiaattee  mmaannnneerr..      

  

99))  AAlllloottmmeenntt  ooff  cciirrcclleess  ttoo  tthhee  CCeennttrraall  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss,,  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  
ddeecciissiioonnss..    
BBaasseedd  oonn  tthhee  MMiidd--tteerrmm  rreevviieeww  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  AAggaarrttaallaa  CCEECC  mmeeeettiinngg,,  cceerrttaaiinn  iimmppoorrttaanntt  oorrggaanniissaattiioonnaall  
ddeecciissiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ttaakkeenn..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aallll  cciirrccllee  uunniioonnss  sshhoouulldd  ccoonndduucctt  tthheeiirr  



EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss,,  bbyy  3300..0044..22001188,,  aanndd  sshhoouulldd  ccoonndduucctt  aa  MMiidd--tteerrmm  rreevviieeww,,  aass  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  
iinn  tthhee  AAggaarrttaallaa  CCEECC  mmeeeettiinngg..  RReevviieeww  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddeecciissiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  tthheessee  
mmeeeettiinnggss..  WWiitthh  aa  vviieeww  ttoo  hheellpp  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss,,  iinn  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss,,  CCeennttrraall  
OOffffiiccee  bbeeaarreerrss  hhaavvee  bbeeeenn  aallllootttteedd  wwiitthh  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aatttteennddiinngg  vvaarriioouuss  CCiirrccllee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  
mmeeeettiinnggss..  TThheeyy  wwiillll  hheellpp  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  MMiidd--tteerrmm  rreevviieeww  aanndd  aallssoo  hheellpp  iinn  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg..  TThhee  aalllloottmmeenntt  ooff  cciirrcclleess  ttoo  tthhee  CCeennttrraall  OOffffiiccee  bbeeaarreerrss  
aarree  aass  ffoolllloowwss::--  
  

aa))  CCoomm..  BBaallbbiirr  SSiinngghh,,  PPrreessiiddeenntt::--    GGuujjaarraatt,,  RRaajjaasstthhaann  aanndd  UUttttaarraakkhhaanndd..    
bb))  CCoomm..  PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS  ::--  KKaarrnnaattaakkaa,,  PPuunnjjaabb,,  JJaammmmuu  &&  KKaasshhmmiirr,,  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh  

aanndd  NNTTRR..  
cc))  CCoomm..  SSwwaappaann  CChhaakkrraabboorrttyy,,  DDyy..  GGSS::--  WWeesstt  BBeennggaall,,  KKoollkkaattaa,,  BBiihhaarr  aanndd  JJhhaarrkkaanndd..  
dd))  CCoomm..  AAnniimmeesshh  MMiittrraa,,  VViiccee--PPrreessiiddeenntt::--  UUPP((WWeesstt)),,  UUPP((EEaasstt))  aanndd  HHaarryyaannaa..  
ee))  CCoomm..  KK..RR..YYaaddaavv,,  VViiccee--PPrreessiiddeenntt::--  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh  aanndd  CChhaattttiissggaarrhh..  
ff))  CCoomm..  JJaaggddiisshh  SSiinngghh,,  VViiccee--PPrreessiiddeenntt::--  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorryy((JJaabbaallppuurr)),,  BBRRBBRRAAIITTTT((JJaabbaallppuurr))  aanndd  

IInnssppeeccttiioonn  CCiirrccllee((JJaabbaallppuurr))..  
gg))  CCoomm..  RR..SS..CChhaauuhhaann,,  VViiccee--PPrreessiiddeenntt::--  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  aanndd  AALLTTTTCC,,  GGhhaazziiaabbaadd..  
hh))  CCoomm..  SS..CChheellllaappppaa,,  AAGGSS::--  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  aanndd  TTeelleennggaannaa..  
ii))  CCoomm..  SSaaiibbaall  SSeenngguuppttaa,,  AAGGSS::--  AAssssaamm  aanndd  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorryy((KKoollkkaattaa))..  
jj))  CCoomm..  JJoohhnn  VVeerrgghheessee,,  AAGGSS::--  OOddiisshhaa  aanndd  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorryy((MMuummbbaaii))..  
kk))  CCoomm..  MM..KK..  DDaavvee,,  AAGGSS::  --  MMaahhaarraasshhttrraa..  
ll))  CCoomm..  GGaakkuull  BBoorraahh,,  TTrreeaassuurreerr::--    NNEE--11  aanndd  NNEE--22..  
mm))  CCoomm..  MM..VViijjaayyaakkuummaarr,,  OOrrgg..  SSeeccrreettaarryy::--    TTaammiill  NNaadduu  aanndd  CChheennnnaaii..  
nn))  CCoomm..HH..VV..SSuuddhhaarrsshhaann,,  OOrrgg..  SSeeccrreettaarryy::--  KKeerraallaa  

  
AAllll  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  CCeennttrraall  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  kkiinnddllyy  ccoooorrddiinnaattee  wwiitthh  tthhee  CCiirrccllee  
SSeeccrreettaarriieess  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  cciirrcclleess  aallllootttteedd  ttoo  tthheemm,,  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhee  ccoonndduuccttiinngg  ooff  tthhee  CCiirrccllee  EExxeeccuuttiivvee  
CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss  bbeeffoorree  3300..0044..22001188..    TThheeyy  aarree  aallssoo  rreeqquueesstteedd  ttoo  sseenndd  aa  rreeppoorrtt  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  
CCHHQQ..  

  
1100))  DDeecciissiioonn  oonn  TTeelleeccrruussaaddeerr  aanndd  BBSSNNLL  SSwwaarr..  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ffaasstt  pphhaassee  ooff  rreettiirreemmeennttss  ttaakkiinngg  ppllaaccee  aammoonngg  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  
ddeecciiddeedd  ttoo  eeffffeecctt  aa  2200%%  ccuutt  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccooppiieess  ooff  TTeelleeccrruussaaddeerr  aanndd  BBSSNNLL  SSwwaarr,,  bbeeiinngg  sseenntt  ttoo  tthhee  
bbrraanncchh  uunniioonnss..        
  

  
  

OObbsseerrvvee  CCaallll  AAtttteennttiioonn  DDaayy  oonn  0033..0055..22001188..  
  

TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  hheelldd  aatt  AAggaarrttaallaa,,  nnootteedd  wwiitthh  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  oonn  aann  
oouuttssoouurrcciinngg  sspprreeee..  EEaacchh  aanndd  eevveerryy  wwoorrkk,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  wwoorrkkss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ddoonnee  bbyy  oouurr  eemmppllooyyeeeess,,  aarree  
bbeeiinngg  oouuttssoouurrcceedd..  MMaayy  bbee  ““ssoommee  qquuaarrtteerrss””  aarree  ggeettttiinngg  bbeenneeffiitttteedd  oouutt  ooff  tthheessee  oouuttssoouurrcciinnggss..  IItt  iiss  aann  
uunnddeenniiaabbllee  ffaacctt  tthhaatt  hhuuggee  mmoonneeyy  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  ggooiinngg  iinnttoo  tthhee  ddrraaiinn,,  dduuee  ttoo  tthheessee  oouuttssoouurrcciinnggss..  TThhiiss  hhaass  
ggoott  ttoo  bbee  ssttooppppeedd..  
  
AA  lloott  ooff  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurreess  aarree  sseevveerreellyy  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ffiinnaannccee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  BBSSNNLLEEUU  hhaass  aallrreeaaddyy  
ddrraawwnn  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  aass  wweellll  aass  tthhee  DDiirreeccttoorr((FFiinnaannccee))  oonn  tthhiiss  ccoouunntt..  WWee  lleeaarrnn  tthhaatt  rreecceennttllyy,,  
ffoouurr  ooffffiicceerrss  ffrroomm  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  hhaavvee  vviissiitteedd  SSrrii  LLaannkkaa,,  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aa  ccrriicckkeett  mmaattcchh..  TThhiiss  oonnllyy  
sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  ttoopp  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  iinn  nnoo  mmoooodd  ttoo  ccuurrttaaiill  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurreess..  IInnsstteeaadd,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  
ttrriieess  ttoo  ccuurrttaaiill  tthhee  eexxiissttiinngg  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  oovveerrccoommiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss..  
TThhee  AAggaarrttaallaa  CCEECC  mmeeeettiinngg  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ggiivvee  aa  ddeettaaiilleedd  nnoottee  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  ddeemmaannddiinngg  tthhee  
ccuurrttaaiillmmeenntt  ooff  tthheessee  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurreess..  
  
SSoo  ffaarr  aass  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ccaaddrreess  aarree  ccoonncceerrnneedd,,  DDiirreecctt  RReeccrruuiittmmeenntt  iiss  bbeeiinngg  mmaaddee  oonnllyy  iinn  tthhee  JJEE  ccaaddrree..  
BBuutt,,  nnoo  rreeccrruuiittmmeenntt  iiss  bbeeiinngg  mmaaddee  iinn  tthhee  ccaaddrree  ooff  SSrr..TTOOAA,,  eevveenn  tthhoouugghh  aaccuuttee  sshhoorrttaaggee  iiss  tthheerree,,  dduuee  ttoo  llaarrggee  
ssccaallee  rreettiirreemmeennttss..  HHeennccee,,  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  ttoo  ggoo  iinn  ffoorr  ddiirreecctt  rreeccrruuiittmmeenntt  iinn  tthhee  ccaaddrree  ooff  SSrr..TTOOAA..  
  
TThhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  rreecceennttllyy  ggiivveenn  aann  iinnssttrruuccttiioonn  ttoo  tthhee  CCGGMMss  ttoo  ssuubbssttaannttiiaallllyy  rreedduuccee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  
ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  IImmmmeeddiiaatteellyy,,  tthhiiss  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ssoommee  ssaavviinnggss..  BBuutt,,  iinn  tthhee  lloonngg  rruunn,,  tthhiiss  wwiillll  sseerriioouussllyy  aaffffeecctt  
tthhee  qquuaalliittyy  ooff  oouurr  sseerrvviicceess,,  ssiinnccee  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  aarree  llaarrggeellyy  eennggaaggeedd  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkkss..  IInn  vviieeww  ooff  



tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  tthhee  AAggaarrttaallaa  CCEECC  mmeeeettiinngg  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ccoonndduucctt  aa  ““CCaallll  AAtttteennttiioonn  DDaayy””  oonn  0033..0055..22001188..  LLuunncchh  
hhoouurr  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  oonn  tthhaatt  ddaayy,,  bbyy  wweeaarriinngg  bbllaacckk  bbaaddggeess..  TThhee  
ffoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  ddeemmaannddss  ffoorr  tthhee  ““CCaallll  AAtttteennttiioonn  DDaayy””..  
    

aa))  SSttoopp  tthhee  mmaadd  rruusshh  ffoorr  oouuttssoouurrcciinngg  wwoorrkkss..  
bb))  CCuurrttaaiill  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurreess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  
cc))  DDoo  nnoott  ccuurrttaaiill  tthhee  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  aanndd  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess..  
dd))  DDoo  nnoott  rreettrreenncchh  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  
ee))  CCoonndduucctt  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt  iinn  tthhee  ccaaddrree  ooff  SSrr..TTOOAA..  

  
AAllll  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ttaakkee  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  pprrooggrraammmmee  
eeffffeeccttiivveellyy..  
 

CCeennttrraall  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  TTrraaddee  UUnniioonnss  ((CCPPSSTTUUss))  ddeecciiddee  ttoo  iinntteennssiiffyy  ssttrruugggglleess  

aaggaaiinnsstt  pprriivvaattiissaattiioonn  aanndd  ffoorr  sseettttlleemmeenntt  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn..  
TThhee  CCeennttrraall  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  TTrraaddee  UUnniioonnss  ccoonndduucctteedd  aa  oonnee  ddaayy  ccoonnvveennttiioonn  aatt  EErrnnaakkuullaamm  oonn  0088..0044..22001188..  
334400  ddeelleeggaatteess  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  CCoonnvveennttiioonn,,  ffrroomm  aallll  tthhee  mmaajjoorr  CCeennttrraall  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  UUnnddeerrttaakkiinnggss..  
CCoomm..  TTaappaann  SSeenn,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  CCIITTUU,,  iinnaauugguurraatteedd  tthhee  CCoonnvveennttiioonn..  TThheerreeaafftteerr,,  3344  ddeelleeggaatteess  
ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ddeelliibbeerraattiioonnss..  AA  ddeettaaiilleedd  ppiiccttuurree  wwaass  ggiivveenn  bbyy  tthhee  ddeelleeggaatteess,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  
uunnpprreecceeddeenntteedd  aattttaacckkss  bbeeiinngg  mmaaddee  oonn  tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr,,  bbyy  tthhee  MMooddii  GGoovveerrnnmmeenntt..  CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  
GGSS,,  BBSSNNLLEEUU,,  aaddddrreesssseedd  tthhee  ccoonnvveennttiioonn,,  aanndd  ggaavvee  aa  ddeettaaiilleedd  ppiiccttuurree  ooff  hhooww  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  
ffiinniisshh  ooffff  BBSSNNLL,,  bbyy  ffoorrmmiinngg  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  HHee  aallssoo  nnaarrrraatteedd  aabboouutt  tthhee  ssuussttaaiinneedd  
ssttrruugggglleess  ooff  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  BBSSNNLL,,  aass  wweellll  aass  aabboouutt  tthhee  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  tthhee  wwaaggee  
rreevviissiioonn  iissssuuee  ooff  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiioonn  pprrooggrraammmmee  oonn  tthhee  kkeeyy  
iissssuueess::--  
    

AAccttiioonn  pprrooggrraammmmee  

  
((11))  OOnnee  wweeeekk  lloonngg  pprrooppaaggaannddaa,,  ccaammppaaiiggnn  aanndd  aaggiittaattiioonn  ffrroomm  77tthh  ttoo  1111tthh  MMaayy,,  22001188  iinn  aallll  PPSSUUss..  
((22))  TThhee  ccaammppaaiiggnn  sshhoouulldd  ccuullmmiinnaattee  iinnttoo  aa  ddaayy  ooff  mmaassssiivvee  ddeemmoonnssttrraattiioonn  iinn  aallll  PPSSUUss  aanndd  sseennddiinngg  

ffaaxx  //  mmeessssaaggee  ttoo  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  MMiinniisstteerr  ooff  HHeeaavvyy  IInndduussttrriieess  aanndd  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  
EEnntteerrpprriisseess  oonn  tthhee  ccoommmmoonn  tteexxtt  aass  uunnddeerr,,  oonn  1111tthh  MMaayy,,  22001188..  
  

““WWee  ssttrroonnggllyy  ooppppoossee  pprriivvaattiissaattiioonn  ooff  PPSSUUss;;  WWee  ooppppoossee  ‘‘FFiixxeedd  TTeerrmm  
EEmmppllooyymmeenntt’’  aanndd  ddeemmaanndd  wwiitthhddrraawwll  ooff  tthhee  GGaazzeettttee  NNoottiiffiiccaattiioonn;;  wwee  ddeemmaanndd  
ssccrraapp  aallll  ccoonnddiittiioonnaalliittiieess  //  rreessttrriiccttiioonnss  oonn  wwaaggee  rreevviissiioonn  pprroocceessss  aanndd  ccoonntteenntt  
iinn  CCPPSSUUss  ssppeecciiaallllyy  tthhee  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ccoonnddiittiioonn  aanndd  tthhee  ddiirreeccttiivvee  ooff  ‘‘tthhrreeee  
yyeeaarrllyy  rreevviieeww’’  ooff  wwaaggee  aaggrreeeemmeenntt’’..””  
  

((33))  AAllll  IInnddiiaa  JJooiinntt  CCoonnvveennttiioonn  ooff  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  WWoorrkkeerrss  iinn  NNeeww  DDeellhhii  oonn  2255tthh  MMaayy,,  22001188  aaggaaiinnsstt  
pprriivvaattiissaattiioonn,,  ddeemmaannddiinngg  wwiitthhddrraawwaall  ooff  GGaazzeettttee  NNoottiiffiiccaattiioonn  oonn  ‘‘FFiixxeedd  TTeerrmm  EEmmppllooyymmeenntt’’  aanndd  
ddeemmaannddiinngg  wwiitthhddrraawwaall  ooff  aallll  rreessttrriiccttiioonnss  aanndd  aannttii--wwoorrkkeerr  pprreeccoonnddiittiioonnss  oonn  rriigghhtt  ttoo  CCoolllleeccttiivvee  
BBaarrggaaiinniinngg;;  ffaaiirr  aanndd  ssaattiissffaaccttoorryy  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  CCPPSSUU  wwoorrkkeerrss..  TThhee  ccoonnvveennttiioonn  sshhaallll  ddeecciiddee  
nneexxtt  ccoouurrssee  ooff  UUnniitteedd  AAccttiioonn  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ddeemmaannddss..      

  
AAllll  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ccaallll  ooff  tthhee  EErrnnaakkuullaamm  ccoonnvveennttiioonn  ooff  
CCPPSSTTUUss..  
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  
YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  


