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  NNoovveemmbbeerr,,  22001188  
  

TToo    
  

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

CCoommrraaddeess,,  
  

IInnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  ffrroomm  0033..1122..22001188..  
  

AAss  yyoouu  aarree  aawwaarree,,  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  hhaass  ggiivveenn  ccaallll  ffoorr  aann  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  ffrroomm  
0000::0000  hhrrss..  ooff  0033..1122..22001188,,  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeemmaannddss..  AA  nnoottiiccee  ffoorr  tthhee  ssttrriikkee  iiss  aallrreeaaddyy  sseerrvveedd  oonn  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  
TTeelleeccoomm  aanndd  CCMMDD  BBSSNNLL  oonn  1166..1111..22001188..    
  

((11))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  33
rrdd

  PPaayy  RReevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt..  
((22))  AAlllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL,,  aass  ppeerr  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  

MMaannaaggeemmeenntt..  
((33))  RReevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177..  
((44))  PPaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL  aass  ppeerr  ggoovveerrnnmmeenntt  rruullee..  
((55))  SSeettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  lleefftt  oouutt  iissssuueess  ooff  22

nndd
  PPaayy  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee..    

  

RReecceennttllyy,,  aass  ppeerr  tthhee  ccaallll  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  ddhhaarrnnaa  pprrooggrraammmmee  wwaass  ssuucccceessssffuullllyy  oorrggaanniisseedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  oonn  
3300..1100..22001188..  TThheerreeaafftteerr,,  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  rraalllliieess  wweerree  ccoonndduucctteedd  aatt  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  hheeaadd  qquuaarrtteerrss  
oonn  1144..1111..22001188..  SSiinnccee,,  aallll  oouurr  eeffffoorrttss  ttaakkeenn  ttoo  sseettttllee  oouurr  iissssuueess  aammiiccaabbllyy  hhaavvee  ffaaiilleedd,,  aa  ccaallll  ffoorr  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  
hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn..    
  

AAllll  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ooff  BBSSNNLLEEUU  sshhoouulldd  ttaakkee  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ttoo  oorrggaanniissee  tthhee  ssttrriikkee  ssuucccceessssffuullllyy..  WWee  
sshhoouulldd  nnoott  bbee  uunnddeerr  tthhee  iilllluussiioonn  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ccoommee  ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseettttllee  oouurr  iissssuueess,,  iimmmmeeddiiaatteellyy  oouurr  ssttrriikkee  
ssttaarrttss..  TThhee  ssttrriikkee  mmaayy  ccoonnttiinnuuee  ffoorr  aa  lloonnggeerr  ppeerriioodd..  HHeennccee,,  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  sshhoouulldd  lleeaavvee  nnoo  ssttoonnee  
uunnttuurrnneedd,,  ttoo  mmeennttaallllyy  pprreeppaarree  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  ssuucchh  aa  ssttrriikkee..  AAppaarrtt  ffrroomm  ggooiinngg  oonn  ssttrriikkee,,  wwee  hhaavvee  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  
uunnlleeaasshh  aa  mmaassssiivvee  ccaammppaaiiggnn  aammoonngg  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy,,  eexxppllaaiinniinngg  oouurr  ddeemmaannddss..  TThhiiss  ccaann  bbee  ddoonnee  tthhrroouugghh  
ssttrreeeett  ccoorrnneerr  mmeeeettiinnggss  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  hhaannddbbiillllss  ttoo  tthhee  ppuubblliicc..    
  

TTwwoo  ddaayy  GGeenneerraall  SSttrriikkee  oonn  0088tthh  &&  0099tthh  JJaannuuaarryy,,  22001199..  
  

TThhee  NNaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  ooff  wwoorrkkeerrss,,  hheelldd  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  2288..0099..22001188,,  hhaass  ccaalllleedd  oonn  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  ttoo  ggoo  oonn  aa  
ttwwoo  ddaayy  ggeenneerraall  ssttrriikkee  oonn  0088

tthh
  &&  0099

tthh
  JJaannuuaarryy,,  22001199,,  aaggaaiinnsstt  tthhee  aannttii--wwoorrkkeerr  aanndd  pprroo--ccoorrppoorraattee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  hheelldd  aatt  GGhhaazziiaabbaadd  oonn  2222
nndd

  &&  2233
rrdd

  OOccttoobbeerr,,  hhaass  ccaalllleedd  oonn  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  oorrggaanniissee  tthhee  ssttrriikkee..  IItt  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  ddeecciiddeedd  ttoo  ccoonndduucctt  aa  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  ccaammppaaiiggnn  ffoorr  
oorrggaanniissiinngg  tthhiiss  ssttrriikkee..      
  

DDeecciissiioonnss  ooff  tthhee  GGhhaazziiaabbaadd  CCEECC  mmeeeettiinngg..  
  

AA  CCEECC  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU  wwaass  hheelldd  aatt  GGhhaazziiaabbaadd  oonn  2222
nndd

  &&  2233
rrdd

  OOccttoobbeerr,,  22001188..  TThhee  mmeeeettiinngg  hhaass  ttaakkeenn  
ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeecciissiioonnss,,  wwhhiicchh  aarree  aallrreeaaddyy  uuppllooaaddeedd  oonn  tthhee  wweebbssiittee,,  aanndd  pprriinntteedd  iinn  tthhee  NNoovveemmbbeerr  iissssuueess  ooff  tthhee  
TTeelleeccrruussaaddeerr  aanndd  tthhee  BBSSNNLL  SSwwaarr..  OOnnccee  aaggaaiinn  wwee  rreepprroodduuccee  tthhee  ddeecciissiioonnss  hheerreeiinn  uunnddeerr,,  wwiitthh  aa  rreeqquueesstt  ttoo  eennssuurree  
iitt’’ss  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  
  

((11))  TThhee  mmeeeettiinngg  wwhhoollee--hheeaarrtteeddllyy  wweellccoommeedd  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  ooff  WWoorrkkeerrss,,  hheelldd  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  
2288..0099..22001188,,  ccaalllliinngg  oonn  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  ooff  IInnddiiaa  ttoo  oorrggaanniissee  aa  ttwwoo  ddaayy  GGeenneerraall  SSttrriikkee  oonn  0088tthh  &&  0099tthh  JJaannuuaarryy,,  22001199,,  
aaggaaiinnsstt  tthhee  pprroo--ccoorrppoorraattee  aanndd  aannttii--ppeeooppllee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  mmeeeettiinngg  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  CCHHQQ,,  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  
uunniioonnss  ttoo  ccoonndduucctt  aann  eeffffeeccttiivvee  ccaammppaaiiggnn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy,,  ttoo  oorrggaanniissee  tthhee  ttwwoo  ddaayy  GGeenneerraall  SSttrriikkee..  TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  
ddeecciiddeedd  tthhaatt  EExxtteennddeedd  CCiirrccllee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd  iinn  aallll  cciirrcclleess,,  aanndd  aallssoo  mmaassss  mmeeeettiinnggss  
sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveellss,,  ttoo  mmoobbiilliissee  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  

  

((22))  TThhee  mmeeeettiinngg  wweellccoommeedd  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  AAUUAABB  ttoo  oorrggaanniissee  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee,,  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  nnoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  oonn  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  
BBSSNNLL,,  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL  oonn  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  
mmeeeettiinngg  aallssoo  eennddoorrsseedd  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  AAUUAABB  ttoo  ggoo  oonn  ssttrriikkee  aaccttiioonn,,  iiff  tthhee  iissssuueess  aarree  nnoott  sseettttlleedd  bbyy  3300tthh  NNoovveemmbbeerr,,  
22001188..  TThhee  mmeeeettiinngg  ffuurrtthheerr  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ttoo  sseerriioouussllyy  mmoobbiilliissee  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  aa  ssttrriikkee  aaccttiioonn,,  
iinncclluuddiinngg  tthhaatt  ooff  aann  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee,,  iiff  nneecceessssaarryy..  

  



((33))  TThhee  mmeeeettiinngg  rreevviieewweedd  tthhee  ddeevveellooppmmeennttss  tthhaatt  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  TThhee  
mmeeeettiinngg  eexxpprreesssseedd  iitt’’ss  ssaattiissffaaccttiioonn  tthhaatt  BBSSNNLLEEUU  aanndd  NNFFTTEE,,  tthhee  ttwwoo  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  aarree  
aaddooppttiinngg  aa  uunniiffiieedd  aapppprrooaacchh  iinn  tthhee  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  NNeeggoottiiaattiioonn  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn..  TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  eexxpprreesssseedd  iitt’’ss  
ssaattiissffaaccttiioonn  tthhaatt  tthhee  nneeww  ppaayy  ssccaalleess  aarree  aallmmoosstt  ffiinnaalliisseedd  iinn  tthhee  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  iinn  ssuucchh  aa  mmaannnneerr  tthhaatt,,  tthhee  pprroobblleemm  ooff  
ssttaaggnnaattiioonn  iiss  nnoott  lliikkeellyy  ttoo  aarriissee  aafftteerr  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn..  HHoowweevveerr,,  tthhee  mmeeeettiinngg  eexxpprreesssseedd  iitt’’ss  ccoonncceerrnn  tthhaatt  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  
HHRRAA  rreevviissiioonn,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  hhaadd  pprrooppoosseedd  ttoo  ffrreeeezzee  tthhee  HHRRAA  aass  ooff  3311..1122..22001166,,  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  
hhaadd  aallrreeaaddyy  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  ffrreeeezzee  tthhee  HHRRAA  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  iinn  tthhee  ssiimmiillaarr  mmaannnneerr,,  aanndd  aallssoo  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  tthhee  DDooTT  
mmiigghhtt  nnoott  ggiivvee  iitt’’ss  aapppprroovvaall  ffoorr  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  ttooggeetthheerr  wwiitthh  HHRRAA  rreevviissiioonn..  TThhee  mmeeeettiinngg  eexxpprreesssseedd  iitt’’ss  vviieeww  tthhaatt  aa  llaarrggee  
nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  bbee  ddeepprriivveedd  ooff  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  HHRRAA  rreevviissiioonn  ffoorr  tthhee  nneexxtt  1100  yyeeaarrss,,  iiff  HHRRAA  rreevviissiioonn  iiss  ddeenniieedd..  
HHeennccee,,  tthhee  mmeeeettiinngg  uurrggeedd  uuppoonn  tthhee  CCHHQQ  ttoo  ttaakkee  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ttoo  eennssuurree  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  HHRRAA  rreevviissiioonn..      

  

((44))  TThhee  mmeeeettiinngg  eennddoorrsseedd  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree  ttoo  pprreeppoonnee  tthhee  ddaatteess  ooff  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  22  
ddaayy  GGeenneerraall  SSttrriikkee  ttoo  bbee  oorrggaanniisseedd  iinn  JJaannuuaarryy,,  22001199..  AAfftteerr  iinn--ddeepptthh  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  
AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  ttoo  ffiixx  RRss..11,,000000//--  aass  ddeelleeggaattee  ffeeee  ffoorr  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee..  TThhee  mmeeeettiinngg  
rreeqquueesstteedd  aallll  tthhee  ccoommrraaddeess  ttoo  ccooooppeerraattee  oonn  tthhiiss  iissssuuee,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ccaann  bbee  ccoonndduucctteedd  ssuucccceessssffuullllyy..  

  

((55))  TThhee  BBSSNNLL  CCaassuuaall  CCoonnttrraacctt  WWoorrkkeerrss  FFeeddeerraattiioonn  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  oorrggaanniissee  ddhhaarrnnaa  oonn  2200tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22001188,,  ddeemmaannddiinngg  
sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ccaassuuaall  aanndd  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  TThhee  mmeeeettiinngg  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  
uunniioonnss  ttoo  eexxtteenndd  aallll  oouutt  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhiiss  pprrooggrraammmmee..  

  

((66))  TThhee  mmeeeettiinngg  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  CCHHQQ  aanndd  tthhee  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh  cciirrccllee  uunniioonn  ffoorr  oorrggaanniissiinngg  aa  hhiigghhllyy  ssuucccceessssffuull  YYoouunngg  WWoorrkkeerrss’’  
CCoonnvveennttiioonn  aatt  BBhhooppaall  oonn  3300tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  22001188..  AAss  aa  ffoollllooww  uupp  ttoo  tthhiiss  AAllll  IInnddiiaa  YYoouunngg  WWoorrkkeerrss’’  CCoonnvveennttiioonn,,  tthhee  mmeeeettiinngg  
uurrggeedd  uuppoonn  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss  ttoo  oorrggaanniissee  tthhee  YYoouunngg  WWoorrkkeerrss’’  CCoonnvveennttiioonn,,  wwhheerreevveerr  iitt  iiss  nnoott  hheelldd  ssoo  ffaarr..  

  

((77))  TThhee  mmeeeettiinngg  rreevviieewweedd  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  BBSSNNLL  WWoorrkkiinngg  WWoommeenn’’ss  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  aanndd  eexxpprreesssseedd  iitt’’ss  ssaattiissffaaccttiioonn..  
TThhee  mmeeeettiinngg  eexxpprreesssseedd  ssaattiissffaaccttiioonn  aabboouutt  tthhee  ssuucccceessssffuull  ccoonndduuccttiinngg  ooff  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  aatt  BBeennggaalluurruu  aanndd  
aallssoo  aabboouutt  oorrggaanniissiinngg  aann  iimmpprreessssiivvee  wwoommeenn’’ss  sseemmiinnaarr,,  aaddddrreesssseedd  bbyy  CCoomm..SSuuddhhaa  SSuunnddaarraarraammaann,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ooff  
AAIIDDWWAA..  TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  nnootteedd  wwiitthh  ssaattiissffaaccttiioonn  tthhaatt  cciirrccllee  lleevveell  ccoonnvveennttiioonn  ooff  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh  ffoorr  oorrggaanniissiinngg  BBSSNNLL  
WWWWCCCC  aanndd  aallssoo  tthhee  cciirrccllee  ccoonnffeerreennccee  ooff  TTaammiill  NNaadduu  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  ssuucccceessssffuullllyy..  TThhee  mmeeeettiinngg  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  cciirrccllee  
uunniioonnss  ttoo  eexxppeeddiittiioouussllyy  ffoorrmm  tthhee  WWoorrkkiinngg  WWoommeenn’’ss  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  iinn  wwhhiicchheevveerr  cciirrccllee  iitt  iiss  nnoott  yyeett  ffoorrmmeedd..  

  

((88))  TThhee  mmeeeettiinngg  wweellccoommeedd  tthhee  ddeecciissiioonn  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  AAUUAABB  ffoorr  llaauunncchhiinngg  tthhee  ““BBSSNNLL  AAtt  YYoouurr  DDoooorr  SStteeppss””  mmoovveemmeenntt,,  ttoo  
iinntteennssiiffyy  tthhee  ssaalleess  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  aaccttiivviittiieess  ooff  BBSSNNLL..  TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  nnootteedd  wwiitthh  ssaattiissffaaccttiioonn  tthhaatt  tthhee  ““BBSSNNLL  AAtt  YYoouurr  DDoooorr  
SStteeppss””  mmoovveemmeenntt  hhaass  bbeeeenn  iinnaauugguurraatteedd  bbyy  MMss..  MMaarryy  KKoommee,,  tthhee  bbrraanndd  aammbbaassssaaddoorr  ooff  BBSSNNLL  aatt  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  oonn  
2244..0099..22001188  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB  aanndd  aallll  tthhee  CCGGMM’’ss..  TThhuuss,,  tthhee  ““BBSSNNLL  AAtt  YYoouurr  DDoooorr  SStteeppss””  
mmoovveemmeenntt  hhaass  bbeeccoommee  aa  jjooiinntt  vveennttuurree  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  HHoowweevveerr,,  tthhee  mmeeeettiinngg  nnootteedd  wwiitthh  ccoonncceerrnn  
tthhaatt  tthhee  ““BBSSNNLL  AAtt  YYoouurr  DDoooorr  SStteeppss””  hhaass  nnoott  ppiicckkeedd  uupp  sstteeaamm  yyeett..  HHeennccee,,  tthhee  mmeeeettiinngg  uurrggeedd  uuppoonn  aallll  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  
uunniioonnss  ttoo  ttaakkee  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ttoo  mmaakkee  tthhee  ““BBSSNNLL  AAtt  YYoouurr  DDoooorr  SStteeppss””,,  aa  ggrraanndd  ssuucccceessss,,  bbyy  cclloosseellyy  ccoooorrddiinnaattiinngg  wwiitthh  ootthheerr  
uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  

  

((99))  TThhee  mmeeeettiinngg  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  CCHHQQ  tthhaatt  iitt  hhaass  ssttaarrtteedd  mmaakkiinngg  wweebbssiittee  uuppddaattiinnggss  iinn  HHiinnddii  aallssoo,,  oonn  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess..  TThhee  
mmeeeettiinngg  vviieewweedd  tthhaatt  tthhiiss  eeffffoorrttss  wwiillll  eennaabbllee  tthhee  ccoommrraaddeess  iinn  tthhee  HHiinnddii  ssppeeaakkiinngg  cciirrcclleess  aallssoo  ttoo  cclloosseellyy  ffoollllooww  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  
lleevveell  ddeevveellooppmmeennttss..  TThhee  mmeeeettiinngg  uurrggeedd  uuppoonn  tthhee  CCHHQQ  ttoo  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhiiss  eeffffoorrtt..              

  

SSttrreennggtthheenn  AAUUAABB..  
  

AAfftteerr  tthhee  77
tthh
  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn,,  ssoommee  ddiiffffeerreenncceess  aarroossee  bbeettwweeeenn  tthhee  mmaajjoorr  ccoonnssttiittuueennttss  ooff  tthhee  FFoorruumm..  AAss  aa  

rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  tthhee  FFoorruumm  bbeeccaammee  ddeeffuunncctt..  TThhee  aabbsseennccee  ooff  aann  uummbbrreellllaa  oorrggaanniissaattiioonn,,  uunnddeerrmmiinneedd  oouurr  uunniitteedd  
ssttrruugggglleess..  HHeennccee,,  BBSSNNLLEEUU  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ttooookk  eeffffoorrttss  ttoo  ffoorrmm  aa  jjooiinntt  ppllaattffoorrmm  ooff  aallll  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  
TThheessee  eeffffoorrttss  ssuucccceeeeddeedd  oonn  44

tthh
  OOccttoobbeerr,,  22001177,,  aanndd  ““TThhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL””  ((AAUUAABB))  wwaass  

ffoorrmmeedd  oonn  tthhaatt  ddaayy..  EEvveenn  aafftteerr  iitt’’ss  ffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  AAUUAABB  wwaass  ffuunnccttiioonniinngg  wwiitthhoouutt  aa  CCoonnvveennoorr,,  dduuee  ttoo  cceerrttaaiinn  
rreeaassoonnss..  HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  AAUUAABB  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  0022..1111..22001188,,  tthhiiss  iissssuuee  wwaass  ddiissccuusssseedd  aanndd  uunnaanniimmoouuss  ddeecciissiioonnss  
wweerree  ttaakkeenn..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh,,  GGSS,,  NNFFTTEE  iiss  eelleecctteedd  aass  tthhee  CChhaaiirrmmaann  aanndd  
CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS,,  BBSSNNLLEEUU  iiss  eelleecctteedd  aass  tthhee  CCoonnvveennoorr..  IItt  iiss  aallssoo  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aallll  ccoorrrreessppoonnddeenncceess  wwiillll  bbee  
ssiiggnneedd  bbyy  bbootthh  tthhee  CChhaaiirrmmaann  aanndd  tthhee  CCoonnvveennoorr..  DDeecciissiioonn  iiss  aallssoo  ttaakkeenn  iinn  tthhaatt  mmeeeettiinngg  tthhaatt,,  tthhee  AAUUAABB  sshhoouulldd  bbee  
ffoorrmmeedd  aatt  aallll  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  hheeaadd  qquuaarrtteerrss..  TThhee  ppaatttteerrnn  ffoolllloowweedd  aatt  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  lleevveell,,  ffoorr  tthhee  eelleeccttiioonn  ooff  
CChhaaiirrmmaann  aanndd  CCoonnvveennoorr,,  iiss  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  aatt  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveellss  aallssoo..        
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  

  

  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  

            


