
DDeecciissiioonnss  ooff  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU  hheelldd  aatt  NNeeww  DDeellhhii    

oonn  0077tthh  &&  0088tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22001177..  
  

((11))  AA  ssppeecciiaall  CCEECC  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  MMaarrcchh,,  22001188,,  ttoo  uunnddeerrttaakkee  aa  rreevviieeww  ooff  

tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn  iinn  tthhee  

AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  aanndd  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CCEECC..  
  

((22))  TThhee  mmeeeettiinngg  wweellccoommeedd  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss,,  

ssuuppppoorrttiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  ttoo  aacchhiieevvee  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  ttoo  ssttoopp  

ffoorrmmaattiioonn  ooff  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ccaallllss  uuppoonn  tthhee  eennttiirree  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  

ttoo  mmaakkee  tthhee  hhuummaann  cchhaaiinn  pprrooggrraammmmee,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ttwwoo  ddaayy  ssttrriikkee  oonn  1122tthh  &&  1133tthh  DDeecceemmbbeerr,,  

22001177,,  aa  ttoottaall  ssuucccceessss..  
  

((33))  AAss  rreeggaarrddss,,  tthhee  nneexxtt  ccoouurrssee  ooff  aaccttiioonn,,  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  

CCoommppaannyy  iissssuuee,,  tthhee  mmeeeettiinngg  aauutthhoorriisseess  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree  ttoo  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn,,  iinn  

ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  ccaallllss  uuppoonn  tthhee  eennttiirree  BBSSNNLL  

eemmppllooyyeeeess  ttoo  pprreeppaarree  ffoorr  aann  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  ffoorr  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn..  
  

((44))  OOnn  tthhee  rreemmiittttaannccee  ooff  CCHHQQ  qquuoottaa,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  aarree  ttaakkeenn::--  
  

((aa))  AAllll  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhaatt  ddeedduuccttiioonn  ooff  UUnniioonn  ssuubbssccrriippttiioonn,,  iiss  ddoonnee  

bbaasseedd  oonn  tthhee  rreevviisseedd  rraattee,,  aass  ddeecciiddeedd  iinn  tthhee  llaasstt  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee..  
((bb))  AAllll  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  CCHHQQ  qquuoottaa  iiss  ddiirreeccttllyy  sseenntt  ttoo  tthhee  CCHHQQ,,  

bbyy  tthhee  DDDDOOss..  NNoo  cciirrccllee  oorr  ddiissttrriicctt  uunniioonn  sshhoouulldd  rreecceeiivvee  tthhee  CCHHQQ  qquuoottaa,,  vviioollaattiinngg  tthhee  ddeecciissiioonn  

ooff  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg..  

((cc))  AAllll  cciirrccllee  uunniioonnss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  sseenndd  eevveerryy  mmoonntthh,,  ddiissttrriicctt  wwiissee  bbrreeaakk--uupp  ffiigguurreess  ooff  tthhee  

CCHHQQ  qquuoottaa..  TThheessee  ffiigguurreess  mmaayy  bbee  sseenntt  iinn  tthhee  ffoorrmmaatt  bbeeiinngg  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh  

cciirrccllee..  ((AA  ccooppyy  ooff  tthhee  ffoorrmmaatt  wwaass  hhaannddeedd  oovveerr  ttoo  tthhee  cciirrccllee  sseeccrreettaarriieess))  

((dd))  AAllll  cciirrccllee  uunniioonnss  sshhoouulldd  ccoolllleecctt  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiissee  qquuoottaa  rreemmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCHHQQ,,  ffoorr  tthhee  

yyeeaarr’’ss  22001166  aanndd  22001177..  TThheessee  ppaarrttiiccuullaarrss  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  CCHHQQ  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  

mmoonntthh..      
  

((55))  AAllll  cciirrccllee  uunniioonnss  sshhoouulldd  ttaakkee  sstteeppss  ffoorr  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  WWoorrkkiinngg  WWoommeenn’’ss  

CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeeess  iinn  tthheeiirr  cciirrcclleess..  
  

((66))  AAllll  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  sshhoouulldd  aaccttiivveellyy  ttaakkee  uupp  wwiitthh  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  tthhee  iissssuueess  ssuucchh  aass  

nnoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerrss  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  mmiinniimmuumm  wwaaggeess,,  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  EEPPFF  &&  EESSII  ttoo  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  
  

((77))  TThhee  BBSSNNLLEEUU,,  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee  uunniioonn  hhaass  ttaakkeenn  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ttoo  ffoorrmm  tthhee  BBSSNNLL  CCaassuuaall  CCoonnttrraacctt  

WWoorrkkeerrss  FFeeddeerraattiioonn,,  iinn  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee  oonn  0033..1122..22001177..  TThhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeess  tthhaatt  tthhee  

RRaajjaasstthhaann  aanndd  GGuujjaarraatt  cciirrccllee  uunniioonnss  sshhoouulldd  ffoorrmm  tthhee  BBSSNNLLCCCCWWFF,,  bbeeffoorree  tthhee  nneexxtt  CCEECC  mmeeeettiinngg,,  

ii..ee..,,  MMaarrcchh,,  22001188..  
  

((88))  CCIITTUU  iiss  ccoonnssttrruuccttiinngg  aa  TTrraaddee  UUnniioonn  SScchhooooll  aatt  NNeeww  DDeellhhii..  TThhee  bbuuiillddiinngg  iiss  nnaammeedd  

CCoomm..PP..RRaammaammuurrtthhyy  BBhhaawwaann..  CCiirrccllee  uunniioonnss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ccoolllleecctt  aaddvveerrttiisseemmeenntt  ffoorr  tthhee  

ssoouuvveenniirr  wwhhiicchh  iiss  bbeeiinngg  rreelleeaasseedd  aatt  tthhee  iinnaauugguurraall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhiiss  TTrraaddee  UUnniioonn  SScchhooooll..        
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