
DDeecciissiioonnss  ooff  tthhee  99tthh  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee,,  hheelldd  aatt  MMyyssuurruu..  
  

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..    
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