
BBSSNNLLEEUU//110011  ((CCEECC))      
  

TToo,,  
  

AAllll  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee    
CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..    
  

AAss  ppeerr  aarrttiicclleess  1111  ((iiii)),,  1155  ((iiiiii))  aanndd  1177
CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  BBSSNN
wwiillll  ssttaarrtt  aatt  1100::0000  aamm  oonn  0022nndd  JJuunnee,,  
lliinnkk,,  ffoorr  tthhee  CCEECC  mmeemmbbeerrss  ttoo  llooggii
rreeqquueesstteedd  ttoo  llooggiinn  oonn  ttiimmee..  TThhee  ffoolllloo
  
AAggeennddaa  
  

((11))  WWeellccoommee  aaddddrreessss..  
((22))  PPrreessiiddeennttiiaall  aaddddrreessss..    
((33))  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  nnoottee  ffoo
((44))  RReevviieeww  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaatt
((55))  CCaammppaaiiggnn  aaggaaiinnsstt  tthhee  NNeeoo

NNaattiioonnaall  MMoonneettiissaattiioonn  PPiippee
((66))  SSttaattuuss  ooff  BBSSNNLL’’ss  44GG  llaauunncchh
((77))  AAggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  ffoo
((88))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  nneeww  PP

vvaaccaanncciieess  aanndd  hhoollddiinngg  ooff  oo
ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  IIDDAA  aarrrre
iimmppoorrttaanntt  iissssuueess..  

((99))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ccaallll
((1100))  1188tthh  CCoonnggrreessss  ooff  tthhee  WWoorrll

0088tthh  MMaayy,,  22002222..    
((1111))  PPrreeppaarraattiioonnss  ffoorr  tthhee  99tthh  MMee
((1122))  HHoollddiinngg  ooff  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCoonn
((1133))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  GG
((1144))  CCeelleebbrraattiioonn  ooff  tthhee  7755tthh  aannnn
((1155))  OOrrggaanniissaattiioonnaall  rreevviieeww  --  hhooll
((1166))  RReevviieeww  ooff  tthhee  oonnlliinnee  MMaayy  DD
((1177))  AAnnyy  ootthheerr  iitteemm  wwiitthh  tthhee  ppee

  
  

  
  

  
  

  
  

            

NNoottiiccee  

77  ooff  tthhee  UUnniioonn  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  iitt  iiss  hheerreebbyy  nnoottiiffiieedd  tthh
NNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  wwiillll  bbee  hheelldd  oonnlliinnee,,  oonn  0022nndd  JJuunn
  22002222  aanndd  wwiillll  bbee  pprreessiiddeedd  oovveerr  bbyy  CCoomm..  AAnniimmeesshh  
iinn,,  wwiillll  bbee  sseenntt  iinn  aaddvvaannccee  tthhrroouugghh  WWhhaattssAApppp..  AA
oowwiinngg  iiss  tthhee  aaggeennddaa  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..  

oorr  ddiissccuussssiioonn..  
attiioonn  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  1100tthh  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee
oo--LLiibbeerraall  PPoolliicciieess,,  ddiissiinnvveessttmmeenntt  //  pprriivvaattiissaattiioonn  ooff  tthh
eelliinnee  ((iinncclluuddiinngg  mmoonneettiissttiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  ttoowweerrss  aanndd  oop

hhiinngg  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  BBSSNNLL’’ss  sseerrvviicc
oorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  WWaaggee  RReevviissiioonn..  
PPrroommoottiioonn  PPoolliiccyy,,  hhoollddiinngg  tthhee  JJTTOO  LLIICCEE  wwiitthh  ssuuffffiicc
ootthheerr  LLIICCEEss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  lliiffttiinngg  ooff  tthhee  bbaann
rreeaarrss,,  rreevviieeww  ooff  BBSSNNLL’’ss  RReessttrruuccttuurriinngg  ooff  MMaannppoo

llss  ooff  AAUUAABB..  
lldd  FFeeddeerraattiioonn  ooff  TTrraaddee  UUnniioonnss  ((WWFFTTUU)),,  hheelldd  oonnlliinnee

eemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn..  
nnvveennttiioonn  ooff  BBSSNNLL  WWoorrkkiinngg  WWoommeenn’’ss  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  CC

GGrroouupp  HHeeaalltthh  IInnssuurraannccee  PPoolliiccyy..  
nniivveerrssaarryy  ooff  tthhee  IInnddiiaann  IInnddeeppeennddeennccee..  
llddiinngg  ooff  tthhee  cciirrccllee  ccoonnffeerreenncceess,,  wwhheerreevveerr  tthheeyy  aarree  nn
DDaayy  mmeeeettiinngg  aanndd  oorrggaanniissiinngg  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee
eerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  cchhaaiirr..  

  
  1144..0055..22002222  

hhaatt,,  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  
nnee,,  22002222..  TThhee  mmeeeettiinngg  
 MMiittrraa,,  PPrreessiiddeenntt..  TThhee  
AAllll  CCEECC  mmeemmbbeerrss  aarree  

ee..  
hhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr,,  
ppttiicc  ffiibbrree)),,  eettcc..    
cceess..  

cciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  
n  oonn  rreeccrruuiittmmeenntt,,  
oowweerr  aanndd  ootthheerr  

ee  oonn  0066tthh,,  0077tthh  &&  

CCoommmmiitttteeee..  

nnoott  hheelldd..  
eess  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  

  
  
  
  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  


