
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22nndd  AALLLL  IINNDDIIAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  OOFF    
BBSSNNLL  WWOORRKKIINNGG  WWOOMMEENN’’SS  

CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  CCOOMMMMIITTTTEEEE  ––  BBSSNNLLEEUU  
CCoommrraaddeess  JJyyoottssaannaa  MMookkaasshhii  ––  SS..  HHeemmaavvaatthhii  MMeemmoorriiaall  HHaallll,,  

SSrreeee  PPaassuuppaatthhii  MMaahhaall,,  KKaannyyaakkuummaarrii  ––  1100..1122..22002222  

  
  

RReessoolluuttiioonn,,  ddeemmaannddiinngg  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  
aaggaaiinnsstt  GGMMTTDD,,  LLuuddhhiiaannaa,,  iinn  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  ccoommppllaaiinntt  ccaassee..  

  
IItt  iiss  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  ddiiggnniittyy  ooff  eevveerryy  wwoommaann  eemmppllooyyeeee  wwoorrkkiinngg  
iinn  oouurr  eesstteeeemmeedd  CCoommppaannyy..  HHoowweevveerr,,  tthhee  GGMMTTDD,,  LLuuddhhiiaannaa,,  iiss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  iinnvvoollvviinngg  iinn  aaccttiivviittiieess  ooff  
oouuttrraaggiinngg  tthhee  mmooddeessttyy  ooff  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess..  
  
MMaannyy  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  bbeeeenn  ttaarrggeetteedd  wwiitthhiinn  aa  ffeeww  mmoonntthhss  ooff  hhiiss  jjooiinniinngg  dduuttyy  aatt  LLuuddhhiiaannaa..  
EEssppeecciiaallllyy,,  hhee  iiss  ttaarrggeettiinngg  yyoouunngg  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  aanndd  iiss  ggiivviinngg  mmeennttaall  ttoorrttuurree  ttoo  tthheemm..  TThhee  
aaffffeecctteedd  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  hhaadd  ggiivveenn  ccoommppllaaiinnttss  ttoo  IInntteerrnnaall  CCoommppllaaiinntt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  aallssoo  ttoo  tthhee  
CCMMDD  BBSSNNLL..    DDeessppiittee  sseevveerraall  eennqquuiirriieess,,  lleetttteerrss  ffrroomm  BBSSNNLLEEUU,,  ddiissccuussssiioonnss  iinn  ppeerrssoonn  wwiitthh  CCGGMM,,  
PPuunnjjaabb,,  DDiirr  ((HHRR)),,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  bbootthh  tthhee  PPuunnjjaabb  CCiirrccllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aass  wweellll  aass  tthhee  CCoorrppoorraattee  
MMaannaaggeemmeenntt  hhaavvee  nnoott  mmaaddee  aapppprroopprriiaattee  iinntteerrvveennttiioonn..  TThhiiss  iinnaaccttiioonn  ooff  hhiigghheerr  aauutthhoorriittiieess  hhaass  
eemmbboollddeenneedd  tthhee  GGMMTTDD,,  LLuuddhhiiaannaa  aanndd  tthhuuss,,  hhee  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ppllaayy  hhiiss  ggaammee..    
  
TThheerreeffoorree  tthhiiss22nndd  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnvveennttiioonn  ooff  BBSSNNLL  WWoorrkkiinngg  WWoommeenn’’ss  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee--
BBSSNNLLEEUU,,  hheelldd  aatt  KKaannyyaakkuummaarrii  oonn  1100..1122..22002222,,  ssttrroonnggllyy  uurrggeess  uuppoonn  tthhee  CCoorrppoorraattee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  
ttaakkee  ssppeeeeddyy  aaccttiioonn  iinn  LLuuddhhiiaannaa  SSeexxuuaall  HHaarraassssmmeenntt  ccaassee  wwiitthhoouutt  aannyy  ffuurrtthheerr  ddeellaayy  aanndd  rreennddeerr  jjuussttiiccee  
ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess..  
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22nndd  AALLLL  IINNDDIIAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  OOFF    

BBSSNNLL  WWOORRKKIINNGG  WWOOMMEENN’’SS  
CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN  CCOOMMMMIITTTTEEEE  ––  BBSSNNLLEEUU  

CCoommrraaddeess  JJyyoottssaannaa  MMookkaasshhii  ––  SS..  HHeemmaavvaatthhii  MMeemmoorriiaall  HHaallll,,  
SSrreeee  PPaassuuppaatthhii  MMaahhaall,,  KKaannyyaakkuummaarrii  ––  1100..1122..22002222  

  
RReessoolluuttiioonn  oonn  tthhee  wwoommeenn  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  

  

HHuunnddrreeddss  ooff  wwoommeenn  aarree  wwoorrkkiinngg  aass  CCoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  iinn  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  wwoorrkkss,,  iinn  BBSSNNLL..    TThheeyy  hhaavvee  
bbeeeenn  ddeenniieedd  aallll  bbeenneeffiittss  wwhhiicchh  iiss  iinn  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt  WWoorrkkeerrss  AAcctt..    EExxppllooiitteedd  hhiigghhllyy  bbyy  tthhee  
CCoonnttrraaccttoorr  aanndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  tthhee  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  wwhhoo  ccoommee  ffrroomm  tthhee  oopppprreesssseedd    ssoocciiaall  rraannkk  
aanndd  lloowweesstt  eeccoonnoommiicc  ccllaasssseess,,    hhaavvee  vveerryy  lliittttllee  eeccoonnoommiicc  sseeccuurriittyy  aanndd  jjoobb  sseeccuurriittyy..    TThhee  nneeww  
oouuttssoouurrcciinngg  ssyysstteemm  iinnttrroodduucceedd  iinn  BBSSNNLL  hhaass  aallssoo  tthhrroowwnn  hhuunnddrreeddss  ooff  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  ttoo  tthhee  
ssttrreeeettss..    PPaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  iiss  ppeennddiinngg  ffoorr  mmoonntthhss  aanndd  yyeeaarrss  ttooggeetthheerr..      IInn  tthhiiss  hhoorrrriibbllee  ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  
ppoooorr  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  aarree  nnoott  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  iinn  ppeeaacceeffuull  aattmmoosspphheerree  aallssoo,,  dduuee  ttoo  vvaarriioouuss  rreeaassoonnss..  

  
AAss  ssuucchh,,  tthhiiss  22nndd  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnvveennttiioonn  ooff  BBSSNNLL  WWoorrkkiinngg  WWoommeenn’’ss  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ––  BBSSNNLLEEUU,,  
hheelldd  aatt  KKaannyyaakkuummaarrii,,  oonn  1100..1122..22002222,,  uunnaanniimmoouussllyy  rreessoollvveess  ttoo  ddeemmaanndd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  tthhaatt  
tthhee  wwoommeenn  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  mmaayy  bbee  eennssuurreedd  jjoobb  sseeccuurriittyy,,  mmiinniimmuumm  wwaaggeess,,  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  bbeenneeffiittss,,  
bbaassiicc  aammeenniittiieess,,  lleeaavvee  ffaacciilliittiieess,,  aanndd  ssaaffeettyy  aatt  wwoorrkk  ppllaaccee..   


