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tthh

  DDeecceemmbbeerr,,  22001188  
  

TToo    
  

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

CCoommrraaddeess,,  
  

TThhee  llaannddmmaarrkk  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  aatt  MMyyssuurruu..  
  

  

TThhee  99tthh  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLLEEUU  wwaass  hheelldd  ffrroomm  1177tthh  ttoo  2200tthh  DDeecceemmbbeerr,,  22001188,,  iinn  JJaayyaammmmaa  
GGoovviinnddeeggoouuddaa  KKaallyyaannaa  MMaannttaappaa  aatt  MMyyssuurruu..  EEvveerryy  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLLEEUU  iiss  ssuurreellyy  aa  
mmiilleessttoonnee  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn..  BBuutt,,  tthhee  MMyyssuurruu  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  iiss  uunniiqquuee,,  ssiinnccee  iitt  ttooookk  
ppllaaccee  aatt  aa  vveerryy  ccrruucciiaall  jjuunnccttuurree  aanndd  hhaass  ttaakkeenn  llaannddmmaarrkk  ddeecciissiioonnss..    
  
TThhee  ccoonnffeerreennccee  ssttaarrtteedd  wwiitthh  tthhee  ffllaagg  hhooiissttiinngg  cceerreemmoonnyy..  PPrriioorr  ttoo  tthhiiss,,  KKaarrnnaattaakkaa  ffoollkk  aarrttiissttss  eenntteerrttaaiinneedd  
tthhee  aauuddiieennccee..  TThhee  NNaattiioonnaall  ffllaagg  wwaass  hhooiisstteedd  bbyy  CCoomm..  BBaallbbiirr  SSiinngghh,,  PPrreessiiddeenntt..  TThhee  UUnniioonn  ffllaagg  wwaass  
hhooiisstteedd  bbyy  CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  IImmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhiiss,,  tthhee  iinnaauugguurraall  sseessssiioonn  ssttaarrtteedd..  
CCoomm..  BBaallbbiirr  SSiinngghh,,  PPrreessiiddeenntt,,  pprreessiiddeedd  oovveerr  tthhiiss  sseessssiioonn..  CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS,,  wweellccoommeedd  eevveerryyoonnee  
aanndd  bbrriieeffllyy  ssppookkee  oonn  tthhee  bbaacckkddrroopp  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ccoonnffeerreennccee  wwaass  ttaakkiinngg  ppllaaccee..  
  
CCoomm..  TTaappaann  SSeenn,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  CCIITTUU,,  ddeelliivveerreedd  tthhee  iinnaauugguurraall  aaddddrreessss..  HHee  ttoouucchheedd  uuppoonn  tthhee  rroollee  
bbeeiinngg  ppllaayyeedd  bbyy  BBSSNNLLEEUU,,  iinn  uunniittiinngg  aallll  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  iinn  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  tthhee  aannttii--BBSSNNLL  
ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  HHee  eexxppllaaiinneedd  hhooww  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  ddaayy  iiss  ssuubbvveerrttiinngg  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr,,  
wwiitthh  ppaarrttiiccuullaarr  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  tteelleeccoomm  sseeccttoorr..  HHee  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  ssttrruuggggllee  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  
uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL,,  ttoo  sseettttllee  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  iissssuuee..  WWhhiillee  sseevveerreellyy  ccrriittiicciissiinngg  tthhee  NNeeoo--
LLiibbeerraall  ppoolliicciieess  bbeeiinngg  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  NNaarreennddrraa  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt,,  CCoomm..  TTaappaann  SSeenn,,  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  

BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ttoo  mmaassssiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ttwwoo  ddaayy  GGeenneerraall  SSttrriikkee,,  ttaakkiinngg  ppllaaccee  oonn  88tthh  aanndd  99tthh  
JJaannuuaarryy,,  22001199..  
  
TThhee  iinnaauugguurraall  sseessssiioonn  wwaass  aallssoo  aaddddrreesssseedd  bbyy  CCoomm..VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii,,  ffoorrmmeerr  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  ooff  
BBSSNNLLEEUU,,  CCoomm..  AAmmaannuullllaahh  KKhhaann,,  PPrreessiiddeenntt,,  AAllll  IInnddiiaa  IInnssuurraannccee  EEmmppllooyyeeeess  AAssssoocciiaattiioonn,,  CCoomm..  
SSeeeetthhaallaakksshhmmii,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,  CCoonnffeeddeerraattiioonn  ooff  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeeess,,  CCoomm..  AAnniimmeesshh  MMiittrraa,,  
SSGG,,  BBSSNNLL  CCCCWWFF,,  CCoomm..  KK..GG..  JJaayyaarraajj,,  GGSS,,  AAIIBBDDPPAA,,  CCoomm..  SSwwaappaann  CChhaakkrraabboorrttyy,,  DDyy..GGSS,,  CCoomm..  CC..KK..  
GGuunnddaannnnaa,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  CCoomm..MM..CC..  BBaallaakkrriisshhnnaa,,  CChhaaiirrmmaann,,  RReecceeppttiioonn  
CCoommmmiitttteeee  aanndd  CCoomm..  HH..VV..  SSuuddhhaarrsshhaann,,  WWoorrkkiinngg  CChhaaiirrmmaann,,  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee..  
  
AA  mmaassssiivvee  aanndd  ccoolloouurrffuull  pprroocceessssiioonn  wwaass  oorrggaanniisseedd  iinn  tthhee  aafftteerrnnoooonn  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy..  TThhiiss  wwaass  ffoolllloowweedd  bbyy  
aa  sseemmiinnaarr  oonn  tthhee  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  CCoomm..BBaallbbiirr  SSiinngghh,,  PPrreessiiddeenntt,,  pprreessiiddeedd..  CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS,,  
ddeelliivveerreedd  tthhee  kkeeyy--nnoottee  aaddddrreessss  ooff  tthhee  sseemmiinnaarr..  CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh,,  GGSS,,  NNFFTTEE,,  CCoomm..  KK..  
SSeebbaassttiinn,,  GGSS,,  SSNNEEAA,,  CCoomm..  PPrraahhllaadd  RRaaii,,  GGSS,,  AAIIBBSSNNLLEEAA,,  CCoomm..SSuurreesshh  KKuummaarr,,  GGSS,,  BBSSNNLL  MMSS  aanndd  CCoomm..  
HH..PP..  SSiinngghh,,  DDyy..GGSS,,  BBSSNNLL  OOAA,,  aaddddrreesssseedd  tthhee  sseemmiinnaarr..  SShhrrii  RR..  MMaannii,,  CCGGMM,,  KKaarrnnaattaakkaa  aanndd  SShhrrii  MMaanniisshh  
KKuummaarr,,  GGMM  ((RReessttgg..)),,  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  aaddddrreesssseedd  tthhee  sseemmiinnaarr  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  AAllll  tthhee  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  eexxppllaaiinneedd  aatt  lleennggtthh  aabboouutt  tthhee  ttaallkkss  hheelldd  wwiitthh  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC)),,  aass  wweellll  aass  aabboouutt  
tthhee  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn,,  aanndd  tthhee  ddeeffeerrmmeenntt  ooff  tthhee  ssttrriikkee..  TThheeiirr  ssppeeeecchheess  cclleeaarreedd  aallll  tthhee  ddoouubbttss  ooff  tthhee  
aauuddiieennccee  oonn  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  iissssuuee..  TThhiiss  sseemmiinnaarr  wwaass  ffoolllloowweedd  bbyy  aa  ccuullttuurraall  pprrooggrraammmmee..  MMoorree  tthhaann  
33,,000000  ccoommrraaddeess  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  pprrooggrraammmmeess..  
  
TThhee  ddeelleeggaatteess  sseessssiioonn  ssttaarrtteedd  oonn  tthhee  sseeccoonndd  ddaayy  mmoorrnniinngg..  IItt  wwaass  pprreessiiddeedd  oovveerr  bbyy  aa  pprreessiiddiiuumm  
ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  aallll  tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeennttss..  OOuutt  ooff  tthhee  11,,552266  ddeelleeggaatteess  aanndd  oobbsseerrvveerrss  



eelleecctteedd,,  11,,335544  ddeelleeggaatteess  aanndd  oobbsseerrvveerrss  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  CCoonnffeerreennccee..  CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS,,  
pprreesseenntteedd  tthhee  rreeppoorrtt  oonn  aaccttiivviittiieess..  IInn  hhiiss  ssppeeeecchh,,  hhee  eexxppllaaiinneedd  eellaabboorraatteellyy  aabboouutt  tthhee  pprroo--RReelliiaannccee  JJiioo  
aanndd  aannttii--BBSSNNLL  sstteeppss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  eeffffoorrttss  ttaakkeenn  ttoo  ffoorrmm  tthhee  AAUUAABB,,  tthhee  ssttrruugggglleess  ccoonndduucctteedd  
ttoo  ssttoopp  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  aa  ddeettaaiilleedd  ppiiccttuurree  ooff  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  iissssuuee  aanndd  tthhee  
aaddvvaanncceemmeennttss  mmaaddee  iinn  sseettttlliinngg  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  TThhee  aauuddiitteedd  aaccccoouunnttss  wwaass  aallssoo  
pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  hhoouussee..  DDeelliibbeerraattiioonnss  bbyy  tthhee  ddeelleeggaatteess  ssttaarrtteedd  iinn  tthhee  aafftteerrnnoooonn  sseessssiioonn  ooff  tthhee  sseeccoonndd  
ddaayy  aanndd  ccoonnttiinnuueedd  ttiillll  lluunncchh  ttiimmee  oonn  tthhee  ffoouurrtthh  ddaayy..  TToottaallllyy,,  9966  ddeelleeggaatteess  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonnss..  
TThhee  ddeelleeggaatteess  oovveerrwwhheellmmiinnggllyy  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  ssttaanndd  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  iinn  ddeeffeerrrriinngg  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee..  
SSeerriioouuss  ddiissccuussssiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  oonn  tthhee  rreevviivvaall,,  aass  wweellll  aass  oonn  tthhee  ffuuttuurree  ooff  BBSSNNLL..  AAtt  tthhee  eenndd,,  tthhee  GGeenneerraall  
SSeeccrreettaarryy  ssuummmmeedd  uupp  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  aanndd  rreepplliieedd  ttoo  tthhee  iissssuueess  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  ddeelleeggaatteess..  TThhee  hhoouussee  
uunnaanniimmoouussllyy  aaddoopptteedd  tthhee  rreeppoorrtt  oonn  aaccttiivviittiieess  aanndd  tthhee  aauuddiitteedd  aaccccoouunnttss..  
  
MMaannyy  iimmppoorrttaanntt  rreessoolluuttiioonnss  wweerree  ppaasssseedd  aanndd  aallssoo  ddeecciissiioonnss  wweerree  ttaakkeenn  oonn  ccrruucciiaall  iissssuueess..  AA  vveerryy  
iimmppoorrttaanntt  rreessoolluuttiioonn  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  CCoonnffeerreennccee,,  wwaass  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  uunniittyy,,  iiss  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ddeemmaannddiinngg  
mmooddiiffiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess’’  RReeccooggnniittiioonn  RRuulleess..  TThheessee  RRuulleess  ssaayy  tthhaatt,,  iiff  tthhee  ffiirrsstt  UUnniioonn  ggeettss  5500%%  
oorr  mmoorree  vvootteess,,  nnoo  ootthheerr  UUnniioonn  wwoouulldd  bbee  rreeccooggnniisseedd..  SSiinnccee  tthhiiss  iiss  oonnee  aassppeecctt  wwhhiicchh  ccaauusseess  ddiisshhaarrmmoonnyy  
aammoonngg  tthhee  mmaajjoorr  oorrggaanniissaattiioonnss,,  vviizz..,,  BBSSNNLLEEUU  aanndd  NNFFTTEE,,  tthhee  CCoonnffeerreennccee  hhaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhiiss  ccllaauussee  
sshhoouulldd  bbee  rreemmoovveedd..  EElleeccttiioonn  ooff  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  ttooookk  ppllaaccee  uunnaanniimmoouussllyy..  MMoosstt  ooff  tthhee  uupp  rreettiirreedd  ooffffiiccee  
bbeeaarreerrss  rreelliinnqquuiisshheedd  tthheeiirr  ppoossttss,,  ppaavviinngg  wwaayy  ffoorr  tthhee  yyoouunnggsstteerrss  ttoo  ttaakkee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  TThhee  

CCoonnffeerreennccee  ccaammee  ttoo  aa  ccoonncclluussiioonn  aatt  0066::0000  PPMM  oonn  2200tthh  DDeecceemmbbeerr,,  22001188,,  aammiiddsstt  tthhuunnddeerriinngg  ssllooggaannss..  
  
CCHHQQ  hheeaarrttiillyy  ccoonnggrraattuullaatteess  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  hheeaaddeedd  bbyy  CCoomm..CC..KK..  GGuunnddaannnnaa,,  CCoomm..MM..CC..  
BBaallaakkrriisshhnnaa,,  CCoomm..HH..VV..  SSuuddhhaarrsshhaann,,  CCoomm..  SSuubbrraammaanniiaa  aanndd  CCoomm..MMaahhaattmmaa  SSwwaammii,,  ffoorr  ttaakkiinngg  hheerrccuulleeaann  
eeffffoorrttss  ttoo  mmaakkee  tthhee  CCoonnffeerreennccee  aa  mmeemmoorraabbllee  oonnee..  TThhee  eennttiirree  ddeelleeggaatteess  aanndd  oobbsseerrvveerrss  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  
eexxcceelllleenntt  aaccccoommmmooddaattiioonn  aanndd  ffoooodd  aarrrraannggeemmeennttss  mmaaddee  bbyy  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee..  TThhee  CCHHQQ  aallssoo  
ppllaacceess  oonn  rreeccoorrdd,,  iitt’’ss  aapppprreecciiaattiioonn  ffoorr  tthhee  KKaarrnnaattaakkaa  cciirrccllee  aanndd  MMyyssuurruu  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ffoorr  tthheeiirr  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  mmaakkee  tthhee  CCoonnffeerreennccee  aa  hhiissttoorriicc  ssuucccceessss..    
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoommrraaddeess  aarree  uunnaanniimmoouussllyy  eelleecctteedd  aass  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  iinn  tthhee  CCoonnffeerreennccee..    
  

PPrreessiiddeenntt                                  ::  CCoomm..  AAnniimmeesshh  CChhaannddrraa  MMiittrraa,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((PP))  --  EETTRR,,  KKoollkkaattaa..  
  

VViiccee--pprreessiiddeennttss  ::  CCoomm..  BBaallbbiirr  SSiinngghh,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((GG))  --  LLuuddhhiiaannaa,,  PPuunnjjaabb..  
      ::  CCoomm..  NN..  KK..  NNaallaawwaaddee,,  RReettdd..  --  PPuunnee,,  MMaahhaarraasshhttrraa..  
                                                                  ::  CCoomm..  RR..SS..CChhoouuhhaann,,  RReettdd..  --    NNTTRR,,  NNeeww  DDeellhhii..  
                                                                  ::  CCoomm....  KK..  RRaammaaddeevvii,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  OO//oo  GGMMTTDD,,  VViijjaayyaawwaaddaa,,  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh..  

::  CCoomm..  MM..KK..  DDaavvee,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((PP))  ––  NNaavvssaarrii,,  GGuujjaarraatt  
                                                                  ::  CCoomm..  KK..SS..  SSoouunn,,  AAssssiissttaanntt  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((GG))  ––  OO//oo  CCGGMM,,  UUttttaarraakkhhaanndd..  
  

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

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

AAsssstt..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ::  CCoomm..  SSaammppaatthh  RRaaoo  JJuullaappaallllyy,,  RReettdd..  ––  WWaarraannggaall,,  TTeellaannggaannaa..  
                                                                                    ::  CCoomm..  SS..  CChheellllaappppaa,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt((GG))  --  OO//oo  CCGGMM,,  TTaammiill  NNaadduu..  
                                                                                    ::  CCoomm..  JJoohhnn  VVeerrgghheessee,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  --  OO//oo  AAGGMM  ((SS&&MM)),,  AAuurraannggaabbaadd,,MMaahhaarraasshhttrraa..  
                                                                                    ::  CCoomm..  PPrraakkaasshh  SShhaarrmmaa,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ––  IInnddoorree,,  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh..  
                                                                                    ::  CCoomm..  RRaakkeesshh  KKuummaarr,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  OO//oo  PPGGMMTTDD,,  LLuucckknnooww,,  UUPP  ((EEaasstt))..  
                      ::  CCoomm..  MM..  VViijjaayyaakkuummaarr,,  JJuunniioorr  EEnnggiinneeeerr--  KKoozzhhiikkooddee,,  KKeerraallaa..  
  

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

  OOrrggaanniissiinngg  SSeeccrreettaarriieess  ::  CCoomm..  RRaammeesshh  CChhaanndd,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt((PP))  --  OO//oo  DDEETT,,  NNaarrnnaauull,,  HHaarryyaannaa..    
::  CCoomm..  SSiissiirr  KKuummaarr  RRooyy,,  JJuunniioorr  EEnnggiinneeeerr  ––  OO//oo  SSDDEE,,  CCTTDD,,  KKoollkkaattaa    

                                                                              ::  CCoomm..  PPrraaddeeeepp  KKuummaarr  JJaaiinn,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt((PP))  ––  JJaaiippuurr,,  RRaajjaasstthhaann..    
                                                                              ::  CCoomm..  AAmmaarrjjiitthh  SSiinngghh,,  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann,,  DDhhaarrmmsshhaallaa,,  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh..    
                                                                              ::  CCoomm..  NNaarreesshh  PPaall,,  JJuunniioorr  EEnnggiinneeeerr  ––  MMeeeerruutt,,  UUPP  ((WWeesstt))..  

::  CCoomm..  MM..CC..  BBaallaakkrriisshhnnaa,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ––  MMaannddyyaa,,  KKaarrnnaattaakkaa..    
::  CCoomm..  IIrrffaann  PPaasshhaa,,  AAssssiissttaanntt  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ––  OO//oo  SSDDEE((EE)),,  BBeennggaalluurruu,,  KKaarrnnaattaakkaa..    
::  CCoomm..  SS..DD..  CChhaauuddhhaarrii,,  TTeecchhnniicciiaann  IIII,,  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorryy,,  MMuummbbaaii..  
::  CCoomm..  PP..RR..  PPaarraammeesswwaarraann,,  AAssssiissttaanntt  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  OO//oo  GGMMTT,,  PPaallaakkkkaadd,,  KKeerraallaa..  

  
  
  



DDeecciissiioonnss  ooff  tthhee  AAIICC..  
  

11))  AAllll  pprreeppaarraattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhee  22  ddaayy  GGeenneerraall  SSttrriikkee  oonn  88tthh  aanndd  99tthh  JJaannuuaarryy,,  22001199  
ssuucccceessssffuull..  EEffffoorrttss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  aa  jjooiinntt  ccaammppaaiiggnn  wwiitthh  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  ppaarrttiicciippaattiinngg  
iinn  tthhee  ssttrriikkee..    

  

22))  TThhee  UUnniioonn  sshhoouulldd  sseerriioouussllyy  iinntteerrvveennee  ttoo  sseettttllee  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  aanndd  ccaassuuaall  wwoorrkkeerrss..  
IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  MMiinniimmuumm  WWaaggee  aass  ppeerr  tthhee  oorrddeerrss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  EEPPFF  aanndd  
EESSII  sscchheemmeess,,  rreettrreenncchhmmeenntt  ooff  wwoorrkkeerrss  aass  ppeerr  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  ddiirreeccttiivvee,,  vviiccttiimmiissaattiioonnss  ooff  lleeaaddiinngg  
ffuunnccttiioonnaarriieess  ooff  BBSSNNLLCCCCWWFF,,  rreevviissiioonn  ooff  wwaaggeess  ooff  TTSSMMss  aanndd  ccaassuuaall  llaabboouurreerrss  aass  ppeerr  77tthh  CCPPCC  ppaayy  ssccaallee  
aanndd  rreegguullaarriissaattiioonn  ooff  tthhee  lleefftt  oouutt  ccaassuuaall  llaabboouurreerrss  aarree  tthhee  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess,,  oonn  wwhhiicchh  BBSSNNLLEEUU  sshhoouulldd  
ccoonndduucctt  mmoovveemmeennttss,,  jjooiinnttllyy  wwiitthh  BBSSNNLLCCCCWWFF..    

  

33))  TThhee  UUnniioonn  sshhoouulldd  sseerriioouussllyy  ccoonncceennttrraattee  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  BBSSNNLL’’ss  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall..  TThhee  AAUUAABB  hhaass  aallrreeaaddyy  
ggiivveenn  ccaallll  ffoorr  tthhee  ““BBSSNNLL  aatt  yyoouurr  ddoooorr  sstteeppss””  mmoovveemmeenntt,,  wwhhiicchh  iiss  aaiimmeedd  aatt  bboooossttiinngg  tthhee  ssaalleess  aanndd  
mmaarrkkeettiinngg  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..  BBSSNNLL  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ggeett  44GG  ssppeeccttrruumm  ssoooonn  aanndd  tthheerreeaafftteerr  tthhee  ccoommppaannyy  wwiillll  
llaauunncchh  iitt’’ss  44GG  sseerrvviiccee..  TTooggeetthheerr  wwiitthh  tthhiiss,,  iiff  tthhee  eennttiirree  eemmppllooyyeeeess  aaccttiivveellyy  iinnvvoollvvee  tthheemmsseellvveess  iinn  
oorrggaanniissiinngg  ““BBSSNNLL  aatt  yyoouurr  ddoooorrsstteepp””  mmoovveemmeenntt,,  iitt  wwiillll  bbee  aa  bbiigg  sstteepp  ttoowwaarrddss  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  
BBSSNNLLEEUU  sshhoouulldd  ttaakkee  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ffoorr  tthhiiss..    

  

44))  TThhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  hhaass  eemmeerrggeedd  aass  tthhee  uunniitteedd  ppllaattffoorrmm  ooff  tthhee  mmaajjoorr  
oorrggaanniissaattiioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL..  AAtt  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  lleevveell,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  
ssttaarrtteedd  ffuunnccttiioonniinngg  ddeemmooccrraattiiccaallllyy..  IInn  tthhee  ssiimmiillaarr  wwaayy,,  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  sshhoouulldd  bbee  
ssttrreennggtthheenneedd  aatt  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveellss..    

  

55))  TThhee  AAllll  IInnddiiaa  BBSSNNLL  WWoorrkkiinngg  WWoommeennss’’  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  ((BBSSNNLL  WWWWCCCC))  wwhhiicchh  iiss  aa  ssuubb--
ccoommmmiitttteeee  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  iiss  ffuunnccttiioonniinngg  aatt  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  LLeevveell..  IInn  ssoommee  cciirrcclleess,,  tthhee  cciirrccllee  lleevveell  ccoommmmiitttteeeess  
aarree  ffoorrmmeedd..  IImmmmeeddiiaattee  sstteeppss  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ttoo  ffoorrmm  tthhiiss  CCoommmmiitttteeee  iinn  wwhhiicchheevveerr  cciirrccllee  iitt  iiss  nnoott  ffoorrmmeedd  
ssoo  ffaarr..    

  

66))  TThhee  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnvveennoorr  ooff  tthhee  BBSSNNLL  WWWWCCCC,,  sshhaallll  bbee  aa  ppeerrmmaanneenntt  iinnvviitteeee  ttoo  tthhee  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  
CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss  ooff  BBSSNNLLEEUU..    

  

77))  TThhee  AAllll  IInnddiiaa  UUnniioonn  hhaass  aallrreeaaddyy  ccoonndduucctteedd  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  YYoouunngg  WWoorrkkeerrss  ccoonnvveennttiioonn  aatt  BBhhooppaall..  IInn  ssoommee  
ootthheerr  cciirrcclleess  aallssoo,,  tthhiiss  ccoonnvveennttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd..  TThhee  lleefftt  oouutt  cciirrcclleess  sshhoouulldd  aallssoo  oorrggaanniissee  tthhiiss  
ccoonnvveennttiioonn,,  pprreeffeerraabbllyy  bbyy  3311sstt  MMaarrcchh,,  22001199..    

  

88))  RReevviieewwiinngg  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn  iinn  tthhee  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeeess  aatt  
ddiiffffeerreenntt  lleevveellss,,  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt..  WWiitthh  aa  vviieeww  ttoo  eennssuurree  tthhiiss,,  iitt  iiss  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aa  ““MMiidd  TTeerrmm  RReevviieeww””  ooff  
tthhee  wwoorrkkss  ddoonnee  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  aatt  tthhee  AAllll  IInnddiiaa,,  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveellss..  

  

RReessoolluuttiioonnss..    
  

((11))  OOnn  ddeeffeerrmmeenntt  ooff  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  ffrroomm  0033..1122..22001188..  
((22))  OOnn  33

rrdd
  PPaayy  RReevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  

((33))  CCaalllliinngg  oonn  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ttoo  jjooiinn  tthhee  ttwwoo  ddaayy  GGeenneerraall  SSttrriikkee  ttoo  bbee  hheelldd  oonn  88
tthh
  aanndd  99

tthh
  JJaannuuaarryy,,22001199..  

((44))  OOnn  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  ccaassuuaall  aanndd  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  ooff  BBSSNNLL..  
((55))  OOnn  ddeemmaannddiinngg  mmooddiiffiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess’’  RReeccooggnniittiioonn  RRuullee..  
((66))  OOnn  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ffoorr  BBSSNNLL  RReettiirreeeess..  
((77))  OOnn  sshhoorrttaaggee  ooff  ssttoorreess  aanndd  mmaatteerriiaallss..  
((88))  OOnn  ccoommmmuunnaall  hhaarrmmoonnyy..  

((AAllll  tthhee  rreessoolluuttiioonnss  aarree  uuppllooaaddeedd  oonn  tthhee  CCHHQQ  wweebbssiittee,,  aanndd  aallssoo  bbeeiinngg  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  JJaannuuaarryy,,  22001199,,  TTeellee  
CCrruussaaddeerr  aanndd  BBSSNNLL  SSwwaarr..  HHeennccee,,  ccooppiieess  ooff  tthhee  rreessoolluuttiioonnss  aarree  nnoott  eenncclloosseedd))..    

  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  

  

  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  

            


