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TThhee  VVIIIIII  AAIICC  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLL  WWWWCCCC  wwaass  hheelldd  ssuucccceessssffuullllyy  aatt  RRGGMM  CCTTTTCC  CChheennnnaaii  oonn  1111..1122..22002211,,  
uunnddeerr  tthhee  pprreessiiddeenntt  sshhiipp  ooff  CCoomm..VV..  BBhhaaggyyaallaakksshhmmii,,  JJooiinntt  CCoonnvveenneerr..    TThhee  BBSSNNLLEEUU  ffllaagg  wwaass  hhooiisstteedd  bbyy  
CCoomm..KK..  RRaammaaddeevvii,,  AAllll  IInnddiiaa  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy--  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  CCiirrccllee  
BBSSNNLLEEUU..    CCoomm..SShhaarrmmiillaa  DDuuttttaa  ppaaiidd  hhoommaaggee  ttoo  CCoomm..KK..  GG..  BBoossee,,  tthhee  vveetteerraann  aanndd  rreevvoolluuttiioonnaarryy  lleeaaddeerr  ooff  
oouurr  mmoovveemmeenntt  oonn  tthhee  ddeeaatthh  aannnniivveerrssaarryy  ddaayy  aanndd  ttoo  tthhee  mmaarrttyyrrss  ooff  ffaarrmmeerrss  ssttrruuggggllee,,  ttoo  tthhee  lleeaaddeerrss  ooff  TTUU  
mmoovveemmeenntt,,  ttoo  tthhee  ccoovviidd  vviiccttiimmss  aanndd  tthhee  1133  MMiilliittaarryy  OOffffiicceerrss  aanndd  ooffffiicciiaallss,,  kkiilllleedd  iinn  CCoooonnoooorr  aaiirr  ccrraasshh,,  wwhhoo  
hhaavvee  ppaasssseedd  aawwaayy  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd..    
  

CCoomm..AA..BBaabbuu  RRaaddhhaakkrriisshhnnaann,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy,,  TTaammiillnnaadduu  CCiirrccllee,,  BBSSNNLLEEUU  pprreesseenntteedd  tthhee  wweellccoommee  
aaddddrreessss..  IInn  hheerr  pprreessiiddeennttiiaall  aaddddrreessss,,  CCoomm..VV..  BBhhaaggyyaallaakksshhmmii  eellaabboorraatteedd  oonn  hhooww  tthhee  UUnniioonn  GGoovveerrnnmmeenntt  
aanndd  tthhee  CCoorrppoorraattee  ttooggeetthheerr  aarree  lloooottiinngg  tthhee  ppeeooppllee  aanndd  lloooottiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseettss,,  tthhee  nneeeedd  ttoo  ffiigghhtt  
ttooggeetthheerr  wwiitthh  iinntteerrnnaall  ssttrreennggtthh  aanndd  wwiitthh  ppoolliittiiccaall  ccoonnsscciioouussnneessss  aanndd  ttoo  ggeett  pprreeppaarreedd  ffoorr  aa  wwaarr  nnoott  jjuusstt  ffoorr  
aa  ssttrriikkee..  
  

CCoomm..SS..  CChheellllaappppaa,,  AAGGSS  aanndd  CCiirrccllee  PPrreessiiddeenntt,,  TTaammiillnnaadduu  CCiirrccllee,,  BBSSNNLLEEUU,,  ggrreeeetteedd  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiitthh  hhiiss  
vvaalluuaabbllee  mmeessssaaggeess  rreeggaarrddiinngg  tthhee  LLuuddhhiiaannaa  iissssuuee  wwhhiicchh  tthhee  UUnniioonn  wwiillll  nneevveerr  ggiivvee  uupp  wwiitthhoouutt  rreennddeerriinngg  
jjuussttiiccee,,  tthhee  ssttrruugggglleess  aaggaaiinnsstt  pprriivvaattiizzaattiioonn  ooff  PPSSUUss  aanndd  tthhee  vviiccttoorryy  ooff  ffaarrmmeerrss  ssttrruugggglleess..  
  

CCoomm..PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  BBSSNNLLEEUU  iinnaauugguurraatteedd  tthhee  AAIICC  mmeeeettiinngg  wwiitthh  aa  ssttrroonngg  mmeessssaaggee  
aanndd  iinnssppiirriinngg  ssppeeeecchh..  HHee  eellaabboorraatteedd  tthhee  iissssuuee  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeennttss  oonn  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  bbyy  GGMMTTDD,,  
LLuuddhhiiaannaa  aanndd  tthhee  hheessiittaattiioonn  ooff  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  ttoo  ttaakkee  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  hhiimm..  HHee  ccoonnggrraattuullaatteedd  tthhee  lleeaaddeerrss  
aanndd  ccoommrraaddeess  ffoorr  tthhee  oovveerrwwhheellmmiinngg  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ccaallll  ooff  BBllaacckk--BBaaddggee  wweeaarriinngg  DDeemmoonnssttrraattiioonnss  
tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  oonn  DDeecceemmbbeerr  88tthh  aanndd  tthhee  wweellccoommee  aanndd  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  ttoo  tthhee  
CCHHQQ  ddeecciissiioonn  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  ssttrruuggggllee  ddeemmaannddiinngg  ssaaffeettyy  aanndd  pprrootteeccttiioonn  ooff  ddiiggnniittyy  ooff  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  
iinn  BBSSNNLL..  AAllssoo  hhee  ssppookkee  iinn  lleennggtthh  tthhee  CCCCLL  pprroobblleemmss,,  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  WWWWCCCC  wwiitthh  mmoorree  yyoouunngg  aanndd  
eenneerrggeettiicc  ccoommrraaddeess,,  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnvveennttiioonn  ooff  BBSSNNLL  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess,,  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  
BBSSNNLLEEUU  sscchheedduulleedd  ttoo  bbee  hheelldd  ffrroomm  77tthh  ttoo  99tthh,,  MMaarrcchh  22002222,,  aatt  GGuuwwaahhaattii,,    tthhee  iissssuueess  ooff  BBSSNNLL  
eemmppllooyyeeeess  rreeggaarrddiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  rreessttrruuccttuurriinngg  eettcc..,,  tthhee  pprriivvaattee  ccoommppeettiittoorrss  iinn  TTeelleeccoomm  iinndduussttrryy,,  44  GG  
aanndd  55  GG  sseerrvviicceess,,  tthhee  lloooott  tthhrroouugghh  ttaaxx  ffrroomm  ccoommmmoonn  ppeeooppllee,,  ssuuppppoorrtt  ooff  RRuulleerrss  ttoo  ccoorrppoorraatteess  ttoo  bbeeccoommee  
NNoo::  11  rriicchh  iinn  AAssiiaa  aanndd  iinn  tthhee  wwoorrlldd    aanndd  tthhee  lleessssoonnss  ooff  tthhee  gglloorriioouuss  ffaarrmmeerrss’’  ssttrruugggglleess  aanndd  tthhee  ccaallll  ooff  
CCeennttrraall  TTrraaddee  UUnniioonnss  ffoorr  ttwwoo  ddaayyss’’  GGeenneerraall  SSttrriikkee  oonn  2233rrdd  aanndd  2244tthh  ooff  FFeebbrruuaarryy  22002222..  
  

TThheenn,,  tthhee  CCoonnvveenneerr  CCoomm..PP..  IInnddiirraa,,  ssuubbmmiitttteedd  tthhee  rreeppoorrtt  oonn  NNaattiioonnaall  ssiittuuaattiioonn,,  NNMMPP,,  tthhee  ssuucccceessssffuull  
FFaarrmmeerrss’’  SSttrruuggggllee  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  wwoommeenn  iinn  iitt,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  WWoommeenn’’ss  DDaayy,,  tthhee  LLuuddhhiiaannaa  iissssuuee,,  iissssuueess  ooff  
wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess,,  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  WWWWCCCC  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriiccttss,,  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnvveennttiioonn  ooff  
WWWWCCCC,,  IImmppoorrttaanntt  aacchhiieevveemmeennttss  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  FFoorrmmaattiioonn  ooff  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  
AAIIBBDDPPAA  aanndd  BBSSNNLL  CCCCWWFF,,  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  AAUUAABB  aanndd  RReevviieeww  ooff  ssttrruugggglleess..      
  

AAllll  tthhee  AAIICC  mmeemmbbeerrss  ccoonnttrriibbuutteedd  vveerryy  wweellll  iinn  hhaavviinngg  aa  lliivveellyy  aanndd  iinnssppiirriinngg  ddeebbaattee..  TThheeyy  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  
tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  cciirrcclleess  oonn  aa  wwhhoollee  ssttaanndd  wwiitthh  tthhee  aaffffeecctteedd  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  ooff  LLuuddhhiiaannaa  aanndd  hhaavvee  
ccoonndduucctteedd  tthhee  DDeecceemmbbeerr  88tthh  BBllaacckk  BBaaddggee  wweeaarriinngg  DDeemmoonnssttrraattiioonn  vveerryy  eenntthhuussiiaassttiiccaallllyy..    TThhee  ssttrruugggglleess  
aass  ppeerr  tthhee  ccaallllss  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  AAUUAABB,,  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  aanndd  CCeennttrraall  TTrraaddee  UUnniioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  
ssuucccceessssffuullllyy  ccoonndduucctteedd  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  cciirrcclleess  wwiitthh  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ggoooodd  nnuummbbeerr  ooff  wwoommeenn  
eemmppllooyyeeeess..    IInntteerrnnaattiioonnaall  WWoommeenn’’ss  DDaayy  oonnlliinnee  sseemmiinnaarr  44..33..22002211  aanndd  pprrooggrraammss  ccoonndduucctteedd  iinn  vvaarriioouuss  
ddiissttrriiccttss  wweerree  ssuucccceessssffuull..        TThheeyy  pplleeddggeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  wwoorrkkiinngg  wwoommeenn  aaccttiivviittiieess  iinn  TTrraaddee  UUnniioonn  
mmoovveemmeenntt..    TTrraannssffeerr  ccaasseess,,  ppeennddiinngg  NNEEPPPP  ccaasseess,,  iimmppaacctt  ooff  oouuttssoouurrcciinngg  aallssoo  wweerree  rreeppoorrtteedd  bbyy  
tthheemm..    EEvveerryyoonnee  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  ttiirreelleessss  eeffffoorrttss  ooff  tthhee  CCHHQQ  aanndd  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  iinn  pprrootteeccttiinngg  
BBSSNNLL  aanndd  tthhee  rriigghhttss  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..    SSoolliiddaarriittyy  ttoo  ootthheerr  sseeccttiioonnss  ooff  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss,,  eedduuccaattiioonn  ooff  
ggiirrll  cchhiillddrreenn,,  jjoobb  ooppppoorrttuunniittiieess  ooff  wwoommeenn  aanndd  3333%%  rreesseerrvvaattiioonn  ooff  wwoommeenn  iinn  eelleecctteedd  bbooddiieess  aallssoo  wweerree  
eemmpphhaassiizzeedd  iinn  tthheeiirr  ddeebbaattee..  
  

CCoommrraaddeess  ffrroomm  LLuuddhhiiaannaa,,  PPuunnjjaabb  eexxppllaaiinneedd  tthhee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  GGMMTTDD,,  LLuuddhhiiaannaa,,  hhiiss  mmiissuussee  ooff  ppoowweerr,,  
tthhrreeaattss  ooff  ttrraannssffeerrss,,  sseexxuuaall  aabbuussee  aanndd  hhaarraassssmmeennttss  aanndd  bbeeccaauussee  ooff  bbeeiinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  WWWWCCCC  aanndd  
BBSSNNLLEEUU,,  tthheeyy  hhaadd  tthhee  ccoouurraaggee  ttoo  ffiigghhtt  tthhee  eevviillss  ooff  GGMMTTDD  aanndd  ssoommee  ootthheerr  ooffffiicceerrss  wwhhoo  wweerree  iinnfflluueenncceedd  
bbyy  tthhee  GGMM  ttoo  ggiivvee  mmeennttaall  ttoorrttuurree  aanndd  tthhrreeaattss  ttoo  tthhee  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess..  TThheeiirr  rreeppoorrttss  wweerree  hhiigghhllyy  
sseennssiittiivvee  aanndd  ccrreeaatteedd  aannggeerr  aanndd  aa  wwiillll  ttoo  ffiigghhtt  oouutt  tthhee  aattttaacckkss  ooff  nnoott  oonnllyy  tthhee  GGMM  bbuutt  aallssoo  ooff  tthhee  hhiigghheerr  
aauutthhoorriittiieess  ooff  PPuunnjjaabb..      
  



  
  
  
  
  
FFuurrtthheerr,,  mmaannyy  ccoommrraaddeess  rreeppoorrtteedd  tthhaatt,,  aafftteerr  tthhee  nnaattiioonnwwiiddee  ddeemmoonnssttrraattiioonn,,  tthhee  hhiigghheerr  lleevveell  ooffffiicceerrss  aatt  
tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  wwoorrkkppllaacceess  ggiivvee  mmoorree  rreessppeecctt  ttoo  tthheemm  aanndd  aapppprreecciiaatteedd  aanndd  tthhaannkkeedd  tthhee  CCHHQQ  ffoorr  tthheeiirr  
ttiimmeellyy  ffiirrmm  iinntteerrvveennttiioonn..        
  
AAfftteerr  ccoonncclluuddiinngg  nnootteess  bbyy  CCoonnvveenneerr  aanndd  tthhee  GGSS,,  tthhee  rreessoolluuttiioonnss  wweerree  pprrooppoosseedd  bbyy  CCoomm..HHeemmaavvaatthhyy,,  
CChheennnnaaii  TTeelleepphhoonneess..      CCoommrraaddee  BBeerrlliinn  AAlliiccee  MMaarryy,,  CCoonnvveenneerr,,  TTaammiill  NNaadduu  CCiirrccllee  BBSSNNLL  WWWWCCCC  tthhaannkkeedd  
oonnee  aanndd  aallll  eeffffeeccttiivveellyy..  
  
99  AAIICC  mmeemmbbeerrss  aanndd  55  vviissiittoorrss  hhaavvee  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg..  FFoouurr  AAIICC  mmeemmbbeerrss  mmaarrkkeedd  tthheeiirr  lleeaavvee..  
OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  AAIICC  wwee  hheeaarrttiillyy  tthhaannkk  tthhee  lleeaaddeerrss  aanndd  ccoommrraaddeess  ooff  TTaammiill  NNaadduu  CCiirrccllee  UUnniioonn,,  BBSSNNLL  
WWWWCCCC  TTaammiill  NNaadduu  CCiirrccllee  aanndd  CChheennnnaaii  TTeelleepphhoonneess  CCiirrccllee  ffoorr  tthhee  vveerryy  ggoooodd  aaccccoommmmooddaattiioonn,,  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  ffoooodd  aarrrraannggeemmeennttss,,  tthheeiirr  hhoossppiittaalliittyy  aanndd  iinn  aallll  aassppeeccttss,,  wwhhiicchh  hhaass  mmaaddee  tthhee  mmeeeettiinngg  aa  
mmeemmoorraabbllee  oonnee..  WWee  tthhaannkk  eevveerryy  ppaarrttiicciippaanntt  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  wwhhoo  hhaavvee  ttrraavveelllleedd  vveerryy  lloonngg  ddiissttaannccee  ffrroomm  
vvaarriioouuss  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy,,  vviizz..,,  LLuuddhhiiaannaa--  PPuunnjjaabb,,  MMuummbbaaii,,  GGooaa,,  CCaalliiccuutt--KKeerraallaa,,  KKaannyyaakkuummaarrii,,  
VViijjaayyaawwaaddaa--AAnnddrraa  PPrraaddeesshh  aanndd  ffrroomm  KKoollkkaattaa--WWeesstt  BBeennggaall  aanndd  mmaaddee  tthhee  mmeeeettiinngg  mmeeaanniinnggffuull  
aanndd  ssuucccceessssffuull..      
  
LLeett  uuss  pplleeddggee  ttoo  ssttrreennggtthheenn  mmoorree,,  tthhee  ffoorruumm  ooff  WWoorrkkiinngg  WWoommeenn  aanndd  tthhee  TTrraaddee  UUnniioonn!!  
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  
YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  
  
  
  
  
PP..  IInnddiirraa    
[[CCoonnvveennoorr]]  
  


