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RReessoolluuttiioonn  oonn  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aanndd  llaauunncchhiinngg  

  ooff  44GG  aanndd  55GG  sseerrvviicceess..  
  

BBSSNNLL  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  CCoommppaannyy,,  oowwnneedd  ffuullllyy  bbyy  tthhee  UUnniioonn  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  IItt  
wwaass  eeaarrnniinngg  aa  nneett  pprrooffiitt  ooff  RRss..  1100,,000000  ccrroorreess  dduurriinngg  22000044--22000055..        LLaatteerr  iitt  wwaass  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  
pprrooccuurree  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  pprroovviiddiinngg  bbeetttteerr  MMoobbiillee  sseerrvviicceess,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  iitt  wwaass  ttuurrnneedd  oouutt  ttoo  
bbee  aa  lloossss  mmaakkiinngg  ccoommppaannyy..    TThhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL  uunniitteeddllyy  ccoonndduucctteedd  sseevveerraall  
ssttrruugggglleess  ffoorr  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  eeqquuiippmmeennttss  aanndd  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..    TThheeyy  aallssoo  ccoonndduucctteedd  sseevveerraall  
pprrooggrraammss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  BBSSNNLL,,  bbyy  pprrooppoossiinngg  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  
““CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  YYeeaarrss””,,  ““SSeerrvviiccee  wwiitthh  ssmmiillee””,,  ““BBSSNNLL  aatt  yyoouurr  ddoooorrsstteepp””  eettcc  aanndd  ggaavvee  aa  ccaallll  ttoo  
tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  oonnee  hhoouurr..    BBuutt,,  dduuee  ttoo  tthhee  bblloocckkaaddeess  mmaaddee  bbyy  tthhee  
pprroo--pprriivvaattee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  tthhee  lloossss  ccoonnttiinnuueess  ttiillll  ddaattee..    HHuuggee  aammoouunnttss  aannnnoouunncceedd  bbyy  
tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  oonnllyy  rreemmaaiinn  oonn  ppaappeerrss..  44  GG  sseerrvviicceess  ssttaarrtteedd  iinn  
IInnddiiaa  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  22001144,,  bbuutt  oonnllyy  PPrriivvaattee  TTeelleeccoomm  CCoommppaanniieess  wweerree  ppeerrmmiitttteedd  aanndd  aallllootttteedd  44  GG  
ssppeeccttrruumm..    BBSSNNLL  wwaass  aallllootttteedd  44  GG  ssppeeccttrruumm  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001199  oonnllyy,,  bbuutt  BBSSNNLL  ccoouulldd  nnoott  llaauunncchh  
tthhee  sseerrvviicceess  ttiillll  nnooww,,  bbeeccaauussee,,  vvaarriioouuss  sstteeppss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aarree  bblloocckkiinngg  BBSSNNLL..    FFoorr  
iinnssttaannccee,,  PPrriivvaattee  TTeelleeccoomm  CCoommppaanniieess  pprrooccuurree  44  GG  eeqquuiippmmeennttss  ffrroomm  gglloobbaall  vveennddoorrss,,  lliikkee  NNookkiiaa,,  
EErriiccssssoonn  aanndd  SSaammssuunngg..  BBuutt,,  BBSSNNLL  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ddoo  ssoo..    IItt  iiss  ttoo  bbee  nnootteedd  tthhaatt,,  nnoo  IInnddiiaann  
CCoommppaannyy  hhaass  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  pprroodduuccee  44  GG  eeqquuiippmmeennttss..    MMoorreeoovveerr,,  tthhoouugghh  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  
ssttaarrtteedd  aauuccttiioonniinngg  tthhee  55  GG  ssppeeccttrruumm,,  BBSSNNLL  iiss  nnoowwhheerree  iinn  tthhee  ppiiccttuurree..  
  
  TThheerreeffoorree,,  tthhiiss  SSeeccoonndd  CCoonnvveennttiioonn  ooff  BBSSNNLL  WWoorrkkiinngg  WWoommeenn’’ss  CCoooorrddiinnaattiioonn  
CCoommmmiitttteeee  ––  BBSSNNLLEEUU,,  hheelldd  aatt  KKaannyyaakkuummaarrii  oonn  1100..1122..22002222,,  uunnaanniimmoouussllyy  rreessoollvveess  tthhaatt  
iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  UUnniioonn  GGoovveerrnnmmeenntt,,  ffoorr  tthhee  
rreeaall  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aanndd  eelliimmiinnaattee  tthhee  bblloocckkaaddeess  ffoorr  llaauunncchhiinngg  44  GG  //  55  GG  sseerrvviicceess  bbyy  BBSSNNLL..  
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RReessoolluuttiioonn  oonn  ddeemmaannddiinngg  UUnniioonn  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  aaddoopptt  aa  GGeennddeerr  PPoolliiccyy  
tthhaatt  eennssuurreess  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  iinn  aallll  aassppeeccttss..  

  
TThhee  pprriinncciippllee  ooff  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  iiss  eennsshhrriinneedd  iinn  tthhee  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn  nnoott  oonnllyy  gguuaarraanntteeeess  
eeqquuaalliittyy  ttoo  wwoommeenn,,  bbuutt  aallssoo  pprroovviiddeess  tthhee  SSttaattee  wwiitthh  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ttaakkee  mmeeaassuurreess  ooff  ppoossiittiivvee  
ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iinn  ffaavvoorr  ooff  wwoommeenn  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmiittiiggaattee  tthheeiirr  ccuummuullaattiivvee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  aanndd  
ppoolliittiiccaall  ddiissaaddvvaannttaaggeess..BBuutt,,  iinn  tthhee  7755tthh  yyeeaarr  ooff  IInnddeeppeennddeennccee,,  IInnddiiaa  iiss  aammoonngg  tthhee  mmoosstt  uunneeqquuaall  
ccoouunnttrriieess,,  aass  ppeerr  tthhee  ““WWoorrlldd  IInneeqquuaalliittyy  RReeppoorrtt  ––  22002222””..  
  
IItt  ccaannnnoott  eevveenn  bbee  ssaaiidd  tthhaatt  ffrroomm  bbiirrtthh  ttoo  ddeeaatthh,,  wwoommeenn  iinn  IInnddiiaa  aarree  ttrreeaatteedd  vveerryy  bbaaddllyy  uunneeqquuaall  
ttoo  mmeenn,,  bbeeccaauussee,,  aa  rreesseeaarrcchh  bbyy  PPeeww  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr  bbaasseedd  oonn  UUnniioonn  GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa  
iinnddiiccaatteess  ffeettiicciiddeess  ooff  aattlleeaasstt  99  mmiilllliioonn  ffeemmaalleess  iinn  tthhee  yyeeaarrss  22000000--22001199..  AA  wwoommaann  iinn  IInnddiiaa  hhaass  nnoo  
rriigghhtt  ooff  bbiirrtthh  oorr  eevveenn  ddeeaatthh..    TThhee  ffeemmaallee  cchhiilldd  ppooppuullaattiioonn  iinn  tthhee  aaggee  ggrroouupp  ooff  00--66  yyeeaarrss  ddeecclliinneedd  
ffrroomm  7788..8833  mmiilllliioonn  iinn  22000011  ttoo  7755..8844  mmiilllliioonn  iinn  22001111..    DDuurriinngg  11999911--22001111,,  tthhee  cchhiilldd  sseexx  rraattiioo((00--66  
yyeeaarrss))  ddeecclliinneedd  ffrroomm  994455  ttoo  991144..  
  
CCaappiittaalliissmm  aanndd  iittss  ssoocciiaall  ssttrruuccttuurreess  hheellpp  ppaattrriiaarrcchhaall  nnoottiioonnss  aanndd  pprraaccttiicceess  wwhhiicchh  pprroommootteess  tthhee  
ssuubboorrddiinnaattee  ssttaattuuss  ooff  wwoommeenn..    MMoorreeoovveerr,,  iinn  tthhee  ccaappiittaalliisstt  ssoocciieettyy,,  wwoommeenn  aarree  aallssoo  ttrreeaatteedd  aass  
ccoommmmooddiittiieess..      IItt  iiss  rreefflleecctteedd  iinn  MMeeddiiaa  aanndd  JJuuddiicciiaarryy..  TThhiiss  rreessuullttss  iinn  ddeenniiaall  ooff  bbiirrtthh,,  eedduuccaattiioonn,,  
jjoobb  aanndd  ootthheerr  rriigghhttss  ooff  wwoommeenn  aanndd  wwoommeenn  aarree  ttrreeaatteedd  jjuusstt  aass  sseexxuuaall  pplleeaassuurreess  ooff  mmeenn..  WWoommeenn  
aarree  ttaarrggeetteedd  ffoorr  rraappee  oorr  mmuurrddeerr  wwhheenn  tthheerree  iiss  aa  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  ccaasstteess  oorr  rreelliiggiioonnss..    
EEmmppoowweerreedd  wwoommeenn  aarree  oonnllyy  aa  ssmmaallll  ppeerrcceennttaaggee..    
  
TThheerreeffoorree,,  tthhiiss  22nndd  CCoonnvveennttiioonn  ooff    BBSSNNLL  WWoorrkkiinngg  WWoommeenn’’ss  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ––  
BBSSNNLLEEUU,,  hheelldd  aatt  KKaannyyaakkuummaarrii,,  oonn  1100..1122..22002222,,  uunnaanniimmoouussllyy  rreessoollvveess  tthhaatt  iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss  mmaayy  
bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  UUnniioonn  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  mmaakkee  aa  ggeennddeerr  ppoolliiccyy  tthhaatt  eennssuurreess  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  iinn  aallll  
aassppeeccttss..      
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RReessoolluuttiioonn  oonn  ddeemmaannddiinngg  UUnniioonn  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
ppllaann  aanndd  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss  ttoo  ssttoopp  aallll  ccaatteeggoorriieess  ooff  vviioolleennccee  aanndd  

hhaarraassssmmeennttss  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn..  
  
IInn  IInnddiiaa,,  tthhee  NNaattiioonnaall  CCrriimmee  BBuurreeaauu  22002211  rreeppoorrttss,,  eevveerryy  ddaayy,,  oonn  aann  aavveerraaggee,,  8866  wwoommeenn  aarree  
rraappeedd,,  4499  ooffffeenncceess  ccoommmmiitttteedd  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn,,  1188  wwoommeenn  lloosstt  tthheeiirr  lliivveess  iinn  ddoowwrryy  rreellaatteedd  
ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  ––  66558899  ddoowwrryy  ddeeaatthhss  rreeggiisstteerreedd  iinn  aa  ssiinnggllee  yyeeaarr..      
  
BBuutt,,  7755%%  ooff  tthhee  ppeerrppeettrraattoorrss  rreemmaaiinn  uunnppuunniisshheedd..  TThhiiss  llooww  rraattee  ooff  ccoonnvviiccttiioonn  iiss  ddiirreeccttllyy  aa  rreessuulltt  
ooff  bbiiaasseedd  iinnvveessttiiggaattiioonnss  bbyy  tthhee  ppoolliiccee,,  lloonngg  ddeellaayyss  iinn  tthhee  ccoouurrtt  ssyysstteemm  aanndd  ssoocciiaall  pprreessssuurreess  oonn  
tthhee  ssuurrvviivvoorrss  ooff  vviioolleennccee  ttoo  ccoommpprroommiissee..      
  
CCuullttuurreess  tthhaatt  nnoorrmmaalliizzee  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  hhaavvee  ggoott  nneeww  lliiffee  uunnddeerr  tthhee  pprreesseenntt  rreeggiimmee  wwiitthh  tthhee  
pprroommoottiioonn  ooff  nnoottiioonnss  ooff  ““IIddeeaall  wwoommaann””..    GGaanngg  rraappeess  aanndd  mmuurrddeerrss  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  iinn  llaarrggee  
nnuummbbeerrss..  
  
TThheerreeffoorree,,  tthhiiss  22nndd  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnvveennttiioonn  ooff  BBSSNNLL  WWoorrkkiinngg  WWoommeenn’’ss  CCoommmmiitttteeee--BBSSNNLLEEUU,,  hheelldd  aatt  
KKaannyyaakkuummaarrii,,  oonn  1100..1122..22002222,,  uunnaanniimmoouussllyy  rreessoollvveess  tthhaatt,,  tthhee  UUnniioonn  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  SSttaattee  
GGoovveerrnnmmeennttss  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss  ttoo  ssttoopp  aallll  ccaatteeggoorriieess  ooff  vviioolleennccee  aanndd  hhaarraassssmmeennttss  
aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn..  
  
  
  

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  
iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  ffoorr    ::  

  
  PPrroovviissiioonniinngg  ooff  SSeeppaarraattee  ttooiilleettss  aanndd  ddiinniinngg  rroooommss  ffoorr  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  aatt  aallll  wwoorrkk  

ppllaacceess  iinn  BBSSNNLL..    
  EEnnssuurriinngg  tthhee  SSaaffeettyy  ooff  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  aatt  wwoorrkk  ppllaacceess  hhaavviinngg  iinntteerrffaaccee  wwiitthh  

ccuussttoommeerrss..  
  SSttrriicctt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  DDooPP&&TT  oorrddeerrss  oonn  CChhiilldd  CCaarree  LLeeaavvee..  
  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  SSppeecciiaall  MMeeddiiccaall  LLeeaavvee  ffoorr  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  aabboovvee  4455  yyeeaarrss..    
  MMeennssttrruuaall  lleeaavvee  ffoorr  33  ddaayyss  ppeerr  mmoonntthh  wwiitthh  ffuullll  wwaaggeess..  
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RReessoolluuttiioonn  oonn  WWaaggee  RReevviissiioonn..  
  

WWaaggee  rreevviissiioonn  ffoorr  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  iiss  dduuee  ffrroomm  11..11..22001177..    EEvveenn  aafftteerr  55  yyeeaarrss,,  tthhee  UUnniioonn  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  
BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  //  DDOOTT,,  aarree  nnoott  rreeaaddyy  ttoo  mmoovvee  aa  ssiinnggllee  sstteepp  aahheeaadd,,  ssttaattiinngg  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  aa  lloossss  mmaakkiinngg  
ccoommppaannyy  aanndd  iiss  iinn  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss,,  tthhoouugghh  iitt  iiss  ccrryyssttaall  cclleeaarr  tthhaatt  eemmppllooyyeeeess  aarree  nnoott  ttoo  bbee  bbllaammeedd  aanndd  
bbuurrddeenneedd..    AAfftteerr  ccoonndduuccttiinngg  sseevveerraall  ssttrruugggglleess,,  pprroommiisseess  aanndd  gguuaarraanntteeeess  mmaaddee  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  
rreeggaarrddiinngg  ffiittmmeennttss,,  ssccaalleess  aanndd  iinnccrreeaassee  iinn  aalllloowwaanncceess  dduurriinngg  tthhee  ttaallkkss  //  wwaaggee  nneeggoottiiaattiioonn  ccoommmmiitttteeee  
mmeeeettiinnggss,,  aarree  ttaakkeenn  bbaacckk  wwiitthh  ddiissttoorrtteedd  mmiinnuutteess..      
  
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  
iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn  wwiitthh  mmiinniimmuumm  55%%  ffiittmmeenntt,,  aalllloowwaanncceess  iinnccrreeaassee,,  ssccaalleess  
wwiitthhoouutt  ssttaaggnnaattiioonn  eettcc..  aass  ddeemmaannddeedd  bbyy  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  iinn  tthhee  WWaaggee  NNeeggoottiiaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  aanndd  
iimmpplleemmeenntt  tthheemm  wwiitthhoouutt  aannyy  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  
  

  
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..  

  



  
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..    

  
  
  

22nndd  AALLLL  IINNDDIIAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  
BBSSNNLL  WWOORRKKIINNGG  WWOOMMEENN’’SS  

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

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

RREESSOOLLUUTTIIOONN  --    88  
  

  IInnddeeppeennddeenntt  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  IInntteerrnnaall  CCoommppllaaiinntt  CCoommmmiitttteeee  sshhoouulldd  
bbee  eennssuurreedd  aatt  tthhee  CCiirrccllee  //  BBAA  aanndd  OOAA  lleevveellss  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  ooff  SSuupprreemmee  
CCoouurrtt  aanndd  oorrddeerrss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  UUnniioonn  GGoovveerrnnmmeenntt,,  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    

  SSttrriicctt  aanndd  TTiimmeellyy  aaccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  aauutthhoorriittiieess  oonn  ccoommppllaaiinnttss  ooff  sseexxuuaall  
hhaarraassssmmeennttss..  

  
  


