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  AApprriill,,  22001199  
  

TToo    
  

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

CCoommrraaddeess,,  
  

TThhee  hhiissttoorriicc  CCEECC  mmeeeettiinngg  hheelldd  aatt  GGhhaazziiaabbaadd..  
  

TThhee  ffiirrsstt  CCEECC  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  aafftteerr  tthhee  99
tthh

  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  hheelldd  aatt  MMyyssuurruu,,  wwaass  hheelldd  aatt  GGhhaazziiaabbaadd  
oonn  0066tthh  &&  0077tthh  AApprriill,,  22001199..  TThhee  mmeeeettiinngg  ssttaarrtteedd  wwiitthh  tthhee  hhooiissttiinngg  ooff  UUnniioonn  ffllaagg  bbyy  CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS..  AA  
pprreessiiddiiuumm  ccoonnssiissttiinngg  ooff  CCoomm..AAnniimmeesshh  MMiittrraa,,  PPrreessiiddeenntt  aanndd  aallll  tthhee  VViiccee--PPrreessiiddeennttss,,  pprreessiiddeedd  oovveerr  tthhee  
mmeeeettiinngg..  CCoomm..  MM..  VViijjaayyaa  KKuummaarr,,  AAGGSS,,  mmoovveedd  tthhee  ccoonnddoolleennccee  rreessoolluuttiioonn..  CCoomm..UUppeennddaarr  SSiinngghh  TTeeoottiiaa,,  CCSS,,  
UUPP((WWeesstt)),,  ddeelliivveerreedd  tthhee  wweellccoommee  aaddddrreessss..  TThhee  hhoouussee  ssttoooodd  iinn  ssiilleennccee  ffoorr  aa  mmiinnuuttee  aanndd  ppaaiidd  hhoommaaggee  ttoo  tthhee  
lleeaaddeerrss  wwhhoo  hhaavvee  ppaasssseedd  aawwaayy  aafftteerr  tthhee  99

tthh
  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee..  CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS,,  pprreesseenntteedd  tthhee  

rreeppoorrtt  oonn  aaccttiivviittiieess  aanndd  ssppookkee  iinn  ddeettaaiill  oonn  aallll  tthhee  ccuurrrreenntt  iissssuueess..    
  
TThhiiss  CCEECC  mmeeeettiinngg  mmeett  aatt  aa  vveerryy  ccrruucciiaall  jjuunnccttuurree..  TThhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  oonn  0033..1122..22001188,,  bbaasseedd  oonn  wwhhiicchh  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  wwaass  ddeeffeerrrreedd  wweerree  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd..  
TThhee  hhiissttoorriicc  33  ddaayy  ssttrriikkee,,  hheelldd  ffrroomm  1188

tthh
  FFeebbrruuaarryy,,  22001199,,  wwaass  aa  ggrraanndd  ssuucccceessss,,  ddeessppiittee  tthhee  iinnvvooccaattiioonn  ooff  

EESSMMAA  aanndd  ootthheerr  rreepprreessssiivvee  mmeeaassuurreess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  BBSSNNLL..  TThhee  ccrriissiiss  ooff  BBSSNNLL  hhaadd  bbeeccoommee  ssoo  
aaccuuttee  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  wwaass  nnoott  aabbllee  ttoo  ppaayy  ssaallaarryy  oonn  ttiimmee  iinn  FFeebbrruuaarryy,,  22001199,,  aanndd  tthhee  eelleeccttrriicciittyy  ccoonnnneeccttiioonnss  
ooff  eexxcchhaannggeess,,  ttoowweerrss,,  eettcc..  TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  ddiissccuusssseedd  aallll  tthhee  ccuurrrreenntt  ccrruucciiaall  iissssuueess  aanndd  hhaass  ttaakkeenn  
ddeecciissiioonnss..    
  

DDeecciissiioonnss::--  
  

((11))  TToo  ccoouunntteerr  tthhee  ssyysstteemmaattiicc  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  BBSSNNLL  iiss  bbeeiinngg  ddeebbiilliittaatteedd,,  BBSSNNLLEEUU  sshhaallll  oorrggaanniissee  aa  
““SSaavvee  BBSSNNLL  ––  SSaavvee  NNaattiioonn  ccaammppaaiiggnn””..  SSttrreeeett  CCoorrnneerr  MMeeeettiinnggss  wwiillll  bbee  oorrggaanniisseedd,,  dduurriinngg  tthhiiss  
ccaammppaaiiggnn,,  sseeeekkiinngg  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc,,  ttoo  ssaavvee  BBSSNNLL  aanndd  ttoo  eennssuurree  iitt’’ss  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall..  
TThhiiss  ccaammppaaiiggnn  wwiillll  ssttaarrtt  oonn  1133

tthh
  AApprriill,,  22001199,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  JJaalliiaann  WWaallllaa  BBaagghh  mmaassssaaccrree  ddaayy,,  aanndd  wwiillll  

ccoonnttiinnuuee  uupp  ttoo  3300
tthh

  AApprriill,,  22001199..  
((22))  WWiitthh  tthhee  vviieeww  ttoo  ccrreeaattee  aawwaarreenneessss  aammoonngg  tthhee  ggeenneerraall  mmeemmbbeerrss  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  aabboouutt  tthhee  ddaannggeerrss  

bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  BBSSNNLL  aanndd  aallssoo  aabboouutt  tthhee  wwaayyss  aanndd  mmeeaannss  ttoo  ccoommee  oouutt  ooff  tthheessee  ddaannggeerrss,,  aa  ccaammppaaiiggnn  
wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  ffrroomm  0011

sstt
  JJuunnee  ttoo  1155

tthh
  JJuunnee,,  22001199..  DDiissttrriicctt  lleevveell  ssppeecciiaall  ggeenneerraall  bbooddyy  mmeeeettiinnggss  wwiillll  

bbee  oorrggaanniisseedd  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd..  TThhee  CCHHQQ  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  wwiillll  vviissiitt  tthhee  cciirrcclleess  ttoo  aaddddrreessss  tthheessee  
mmeeeettiinnggss..  

((33))  TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  rreessoollvveedd  ttoo  ddeemmaanndd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreessuummee  tthhee  WWaaggee  
NNeeggoottiiaattiioonnss..  AAss  rreeggaarrddss,,  tthhee  qquuaannttuumm  ooff  ffiittmmeenntt,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  tthhaatt  iitt  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  
AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree,,  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCEECC  mmeemmbbeerrss..  

((44))  AAss  rreeggaarrddss  tthhee  nneexxtt  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn,,  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  aauutthhoorriisseedd  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree  ttoo  ttaakkee  
ddeecciissiioonnss,,  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCEECC  mmeemmbbeerrss..        

((55))  CCiirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  aarree  ddiirreecctteedd  ttoo  cceelleebbrraattee  DDrr..  BB..RR..AAmmbbeeddkkaarr’’ss  JJaayyaanntthhii  pprroommiinneennttllyy  oonn  1144tthh  
AApprriill,,  22001199..  TThhee  aacchhiieevveemmeennttss  aanndd  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  DDrr..  BB..RR..AAmmbbeeddkkaarr,,  oonnee  ooff  tthhee  ggrreeaatteesstt  ccrruussaaddeerrss  
aaggaaiinnsstt  ssoocciiaall  iinnjjuussttiicceess,,  aarree  ttoo  bbee  hhiigghhlliigghhtteedd  iinn  tthheessee  cceelleebbrraattiioonnss..  

((66))  CCiirrccllee  uunniioonnss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ttaakkee  ssppeecciiaall  ccaarree  ttoo  ffoorrmm  tthhee  cciirrccllee  lleevveell  ccoommmmiitttteeeess  ooff  BBSSNNLL  WWoorrkkiinngg  
WWoommeenn’’ss  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ((BBSSNNLL  WWWWCCCC)),,  wwhheerreevveerr  iitt  iiss  nnoott  ffoorrmmeedd..  TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  hhaass  
ffiixxeedd  tthhee  ttaarrggeett  ooff  ffoorrmmiinngg  cciirrccllee  lleevveell  ccoommmmiitttteeeess  ooff  tthhee  BBSSNNLL  WWWWCCCC  iinn  MMaahhaarraasshhttrraa,,  TTeellaannggaannaa,,  
AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh,,  KKaarrnnaattaakkaa  aanndd  GGuujjaarraatt,,  bbeeffoorree  tthhee  nneexxtt  CCEECC  mmeeeettiinngg..  

((77))  TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  hhaass  rreeqquueesstteedd  tthhee  TTaammiill  NNaadduu  cciirrccllee  uunniioonn  ttoo  hhoosstt  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBSSNNLL  
WWWWCCCC  iinn  JJuullyy,,  22001199..    

((88))  TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  hhaass  rreeqquueesstteedd  tthhee  CChheennnnaaii  cciirrccllee  uunniioonn  ttoo  hhoosstt  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCeennttrraall  
SSeeccrreettaarriiaatt  aatt  CChheennnnaaii  iinn  JJuullyy,,  22001199..    



((99))  TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  hhaass  rreeqquueesstteedd  tthhee  GGuujjaarraatt  cciirrccllee  uunniioonn  ttoo  hhoosstt  tthhee  nneexxtt  CCEECC  mmeeeettiinngg,,  iinn  tthhee  mmoonntthh  
ooff  SSeepptteemmbbeerr,,  22001199..  

((1100))  TThhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aallll  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ssuubbmmiitt  tthhee  lliisstt  ooff  ddiissttrriicctt  wwiissee  uunniioonn  
mmeemmbbeerrsshhiipp..  TThhee  CCHHQQ  wwiillll  sseenndd  aa  ffoorrmmaatt  ttoo  aallll  tthhee  cciirrccllee  sseeccrreettaarriieess,,  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  

((1111))  TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  nnootteedd  wwiitthh  ccoonncceerrnn  tthhaatt  rruummoouurrss  aanndd  mmiisscchhiieevvoouuss  mmeessssaaggeess  aarree  bbeeiinngg  sspprreeaadd  iinn  
tthhee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa,,  bbyy  vveesstteedd  iinntteerreessttss  aanndd  mmiissccrreeaannttss,,  aaiimmeedd  aatt  wweeaakkeenniinngg  tthhee  ttrraaddee  uunniioonn  mmoovveemmeenntt..  
TThhee  mmeeeettiinngg  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ttoo  bbee  ccaauuttiioouuss  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  mmeessssaaggeess,,  aanndd  
aallssoo  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ssuucchh  mmeessssaaggeess  aarree  nnoott  uunnkknnoowwiinnggllyy  sspprreeaadd  //  ffoorrwwaarrddeedd  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  BBSSNNLLEEUU..    

  
TThhee  CCHHQQ  eeaarrnneessttllyy  ccaallllss  uuppoonn  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aallll  tthhee  
aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ddeecciissiioonnss  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  iinn  tthhee  ttiimmee  bboouunndd  mmaannnneerr..  

  
RReessoolluuttiioonnss::--  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  rreessoolluuttiioonnss  aarree  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  GGhhaazziiaabbaadd  CCEECC  mmeeeettiinngg  uunnaanniimmoouussllyy..  
  

((11))  RReessoolluuttiioonn  oonn  WWaaggee  RReevviissiioonn  aanndd  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ––  pprrooppoosseedd  bbyy  CCoomm..DD..KK..  BBaakkuuttrraa,,  CCSS,,  GGuujjaarraatt  
aanndd  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCoomm..MM..  KKaannnniiaappppaann,,  CCSS,,  CChheennnnaaii..    

((22))  RReessoolluuttiioonn  ooppppoossiinngg  VVRRSS  ––  pprrooppoosseedd  bbyy  CCoomm..SSaanntthhoosshh  KKuummaarr,,  CCSS,,  KKeerraallaa  aanndd  sseeccoonnddeedd  bbyy  
CCoomm..SS..RR..  DDaass,,  CCSS,,  OOddiisshhaa..  

((33))  RReessoolluuttiioonn  oonn  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  wwaaggeess  ttoo  tthhee  ccaassuuaall  aanndd  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  ––  pprrooppoosseedd  bbyy  
CCoomm..PPrraakkaasshh  SShhaarrmmaa,,  CCSS,,  MMPP  aanndd  sseeccoonnddeedd  bbyy  CCoomm..  BBaasshhiirr  AAhhmmaadd  KKhhaann,,  CCSS,,  JJ&&KK..  

((44))  RReessoolluuttiioonn  aaggaaiinnsstt  rreepprreessssiioonnss  aanndd  ddeenniiaall  ooff  ttrraaddee  uunniioonn  rriigghhttss  bbyy  tthhee  DDooTT  aanndd  BBSSNNLL  ––  pprrooppoosseedd  bbyy  
CCoomm..BBaabbuu  RRaaddhhaakkrriisshhnnaann,,  CCSS,,  TTaammiill  NNaadduu  aanndd  CCoomm..CC..KK..  GGuunnddaannnnaa,,  CCSS,,  KKaarrnnaattaakkaa..  

((55))  RReessoolluuttiioonn  oonn  tthhee  ffoorrtthhccoommiinngg  PPaarrlliiaammeenntt  eelleeccttiioonn  ––  pprrooppoosseedd  bbyy  CCoomm..UUppeennddaarr  SSiinngghh  TTeeoottiiaa,,  CCSS,,  
UUPP((WWeesstt))  aanndd  sseeccoonndd  bbyy  CCoomm..BBiijjooyy  DDeekkaa,,  CCSS,,  AAssssaamm..  

((66))  RReessoolluuttiioonn  oonn  tthhaannkkss  ggiivviinngg  ttoo  tthhee  WWFFTTUU  ––  pprrooppoosseedd  bbyy  CCoomm..  AAsshhookk  PPaarreeeekk,,  CCSS,,  RRaajjaasstthhaann  aanndd  
sseeccoonnddeedd  bbyy  CCoomm..  KK..RR..  YYaaddaavv,,  AAccttiinngg  CCSS,,  UUPP((EEaasstt))..  

  
MMaarrcchh  ttoo  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann..  

  

TThhee  AAUUAABB  oorrggaanniisseedd  aa  mmaassssiivvee  MMaarrcchh  ttoo  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  ppaarrttiicciippaatteedd  bbyy  tthhoouussaannddss  ooff  ccoommrraaddeess,,  wwaass  
hheelldd  oonn  0055..0044..22001199..  CCoommrraaddeess  ppaarrttiicciippaatteedd  aallmmoosstt  ffrroomm  aallll  cciirrcclleess..  TThhee  MMaarrcchh  ssttaarrtteedd  ffrroomm  tthhee  EEaasstteerrnn  CCoouurrtt  
aanndd  wwaass  ssttooppppeedd  bbyy  ppoolliiccee  aatt  JJaannttaarr  MMaannttaarr,,  wwhheerree  aa  hhuuggee  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd..  IItt  wwaass  aaddddrreesssseedd  bbyy  
CCoomm..TTaappaann  SSeenn,,  GGSS,,  CCIITTUU,,  DDrr..KKaaaannggoo,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,  AAIITTUUCC  aanndd  aallll  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff  tthhee  AAUUAABB..  
TThhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhiiss  rraallllyy  wwaass  eexxttrraaoorrddiinnaarryy,,  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  tthhrreeaatteenniinnggss  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  
MMaannaaggeemmeenntt  tthhaatt,,  wwaaggee  ccuutt  wwoouulldd  bbee  iimmppoosseedd  oonn  tthhoossee  wwhhoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhiiss  rraallllyy,,  aanndd  aallssoo  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  
lleeaavvee  bbyy  tthhee  cciirrccllee  aaddmmiinniissttrraattiioonnss..  IItt  mmuusstt  aallssoo  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhiiss  mmaassssiivvee  MMaarrcchh  ttoo  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  hhaadd  
ttaakkeenn  ppllaaccee  iinn  tthhee  bbaacckkddrroopp  ooff  tthhee  33  ddaayy  wwaaggee  ccuutt,,  iimmppoosseedd  oonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  tthheeiirr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  33  
ddaayy  ssttrriikkee..  TThhee  CCHHQQ  ooff  BBSSNNLLEEUU  ssaalluutteess  aallll  tthhoossee  ccoommrraaddeess  wwhhoo  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  rraallllyy  aanndd  mmaakkiinngg  iitt  aa  
hhuuggee  ssuucccceessss..  IItt  aallssoo  hheeaarrttiillyy  ccoonnggrraattuullaatteess  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  ffoorr  ttaakkiinngg  sseerriioouuss  
eeffffoorrttss  ttoo  mmaassssiivveellyy  mmoobbiilliissee  mmeemmbbeerrss  ooff  BBSSNNLLEEUU  iinn  tthhiiss  rraallllyy..    
  
TThhiiss  MMaarrcchh  ttoo  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  hhaass  sseenntt  aa  sstteerrnn  mmeessssaaggee  ttoo  tthhee  DDooTT,,  aass  wweellll  aass  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  tthhaatt  tthhee  
ddeemmaannddss  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ddeemmaannddss  
rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL,,  sshhoouulldd  bbee  sseettttlleedd  ffoorrtthhwwiitthh,,  oorr  eellssee  mmoorree  mmiilliittaanntt  ssttrruugggglleess  ooff  tthhee  
BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  ssuurree  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  tthhee  ddaayyss  ttoo  ccoommee..    
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  
YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy            


