
  
BBSSNNLLEEUU//110011  ((CCEECC))                      1144..0077..22002211  
  

NNoottiiccee  
TToo,,  
  

AAllll  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee    
CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..    
  

AAss  ppeerr  aarrttiicclleess  1111  ((iiii)),,  1155  ((iiiiii))  aanndd  1177  ooff  tthhee  UUnniioonn  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  iitt  iiss  hheerreebbyy  nnoottiiffiieedd  tthhaatt,,  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  
CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  0066tthh  &&  0077tthh  AAuugguusstt,,  22002211..  TThhee  
mmeeeettiinngg  wwiillll  ssttaarrtt  aatt  1100::0000  aamm  oonn  0066tthh  AAuugguusstt,,  22002211  aanndd  wwiillll  bbee  pprreessiiddeedd  oovveerr  bbyy  CCoomm..  AAnniimmeesshh  MMiittrraa,,  
PPrreessiiddeenntt..  AAllll  CCEECC  mmeemmbbeerrss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  bbee  pprreesseenntt  oonn  ttiimmee..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  tthhee  vveennuuee  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg::--  
  

AAssmmaann  MMaahhaall  AAuuddiittoorriiuumm,,  
PP&&TT  OOffffiicceerrss’’  SSttaaffff  QQuuaarrtteerrss,,  

LLaakkddhhiikkaappooooll,,    
HHyyddeerraabbaadd  ––  550000  000044  

AAggeennddaa  
  

((11))  WWeellccoommee  aaddddrreessss..  
((22))  IInnaauugguurraall  aaddddrreessss..    
((33))  PPrreessiiddeennttiiaall  aaddddrreessss..    
((44))  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  oonn  aaccttiivviittiieess  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  
((55))  RReevviieeww  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn  iinn  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  hheelldd  aatt  CChheennnnaaii  

ffrroomm  0077tthh  ttoo  0099tthh  MMaarrcchh,,  22002211,,  aanndd  tthhee  CCeennttrraall  SSeeccrreettaarriiaatt  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  0099tthh  JJuunnee,,  22002211..  
((66))  RReevviieeww  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  CCHHQQ,,  CCiirrccllee  aanndd  DDiissttrriicctt  uunniioonnss..  
((77))  NNoonn--ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee..  
((88))  CChhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss  aanndd  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  ooff  tthhee  AAUUAABB..  
((99))  BBSSNNLL’’ss  44GG  llaauunncchhiinngg  aanndd  ootthheerr  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  
((1100))  33rrdd  WWaaggee  RReevviissiioonn,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  HHoonn’’bbllee  KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt  oorrddeerr  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  IIDDAA..  
((1111))  BBSSNNLL’’ss  pprrooppoossaallss  ffoorr  tthhee  RReessttrruuccttuurriinngg  ooff  mmaannppoowweerr..  
((1122))  HHoollddiinngg  ooff  tthhee  LLIICCEEss  aanndd  ffuullffiillmmeenntt  ooff  3300%%  SSuuppeerraannnnuuaattiioonn  BBeenneeffiittss  ooff  tthhee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  

eemmppllooyyeeeess..  
((1133))  BBSSNNLL  CCoovviidd  FFuunndd  &&  MMeeddiiccaall  IInnssuurraannccee  PPoolliiccyy..  
((1144))  IIssssuueess  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  tthhee  BBSSNNLL  CCCCWWFF..  
((1155))  RReevviieeww  ooff  tthhee  eeffffoorrttss  ooff  tthhee  CCHHQQ  ttoo  sseettttllee  tthhee  ootthheerr  HHRR  iissssuueess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  
((1166))  RReevviieeww  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall,,  CCiirrccllee  aanndd  LLooccaall  CCoouunncciillss..  
((1177))  AAnnyy  ootthheerr  iitteemm  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  cchhaaiirr..  

  
  

AAllll  tthhee  CCEECC  mmeemmbbeerrss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  bbooookk  tthheeiirr  rreettuurrnn  ttiicckkeettss,,  ssoo  aass  ttoo  lleeaavvee  tthhee  vveennuuee  oonnllyy  aatt  1177::0000  
hhoouurrss  oonn  0077tthh  AAuugguusstt  22002211..  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::  --  AAllll  CCEECC  MMeemmbbeerrss..  


