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AA  mmeeeettiinngg  ooff  aallll  tthhee  uunniioonnss  //  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL  wwaass  hheelldd  oonn  2233
rrdd

  MMaayy  22001122  aatt  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  

BBSSNNLLMMSS..    RReepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  BBSSNNLLEEUU,,  NNFFTTEE,,  SSNNEEAA,,  AAIIBBSSNNLLEEAA,,  BBSSNNLLMMSS,,  SSEEWWAA  BBSSNNLL,,  BBSSNNLLWWRRUU,,  

BBSSNNLLAATTMM  aanndd  BBTTEEUU  ppaarrttiicciippaatteedd..  OOtthheerr  uunniioonnss  lliikkee  FFNNTTOO,,  TTEEPPUU,,  NNFFTTBBEE  eettcc..  hhaadd  iinnttiimmaatteedd  tthhaatt  tthheeyy  

wwiillll  ccoommee,,  bbuutt  ccoouulldd  nnoott  rreeaacchh..  CCoomm..  CC..SSiinngghh,,  GGSS,,  NNFFTTEE,,  pprreessiiddeedd..  WWeellccoommiinngg  aallll  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss,,  CCoomm..  

VV..AA..NN..NNaammbbooooddiirrii,,  wwhhoo  ccoonnvveenneedd  tthhee  mmeeeettiinngg,,  bbrriieeffeedd  tthhee  hhoouussee  aabboouutt  tthhee  iinntteennttiioonn  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  

ii..ee..,,  ttoo  oorrggaanniissee  uunniitteedd  ssttrruugggglleess  oonn  tthhee  iissssuueess  oonn  wwhhiicchh  tthhee  wwoorrkkeerrss  hhaavvee  ggoonnee  oonn  ssttrriikkee  oonn  1155
tthh

  

DDeecceemmbbeerr  22001111,,  aanndd  wwhhiicchh  aarree  nnoott  yyeett  sseettttlleedd..  HHee  aallssoo  bbrriieeffeedd  aabboouutt  tthhee  llaatteesstt  ddeevveellooppmmeennttss  oonn  tthhee  

vvaarriioouuss  iissssuueess  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  BBSSNNLL..  

  

DDeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  wwiitthh  aallll  tthhee  mmeemmbbeerrss  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattiinngg..  TThheerree  wwaass  ssttrroonngg  pprrootteesstt  

aaggaaiinnsstt  tthhee  nnoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aassssuurraanncceess  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  DDOOTT  oonn  iissssuueess  

lliikkee  IITTSS  aabbssoorrppttiioonn,,  7788..22%%  IIDDAA  ffiixxaattiioonn,,  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL,,  pprrooccuurriinngg  ssuuffffiicciieenntt  eeqquuiippmmeennttss  eettcc..  

TThhee  ssppeeaakkeerrss  ccoonnddeemmnneedd  tthhee  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  aappppeeaalliinngg  ttoo  tthhee  HHiigghh  CCoouurrtt  ffoorr  

ggrraanntt  ooff  mmoorree  ttiimmee  ffoorr  tthhee  rreeppaattrriiaattiioonn//rreelliieevviinngg  ooff  tthhee  IITTSS  ooffffiicceerrss  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  oopptteedd  ffoorr  BBSSNNLL..  TThhee  

mmeeeettiinngg  sseevveerreellyy  ccrriittiicciisseedd  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess  iinnsstteeaadd  

ooff  iittss  oowwnn  ccoommppaannyy,,  BBSSNNLL..  AAfftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn  tthhee  mmeeeettiinngg  ttooookk  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  

uunnaanniimmoouussllyy::  

  11 ..
  AA  DDeemmaannddss  DDaayy  wwiillll  bbee  oorrggaanniisseedd  oonn  66

tthh
  JJuunnee  22001122  ffooccuussssiinngg  tthhee  ddeemmaannddss  rraaiisseedd  iinn  tthhee  1155

tthh
  

DDeecceemmbbeerr  SSttrriikkee  bbyy  hhoollddiinngg  jjooiinntt    mmeeeettiinnggss,,  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  eettcc..  TThhee  ffiirrsstt  ddeemmaanndd  wwiillll  bbee  tthhee  

IITTSS  aabbssoorrppttiioonn//rreeppaattrriiaattiioonn..  22 ..
  AA  PPoosstt  CCaarrdd  CCaammppaaiiggnn  wwiillll  bbee  oorrggaanniisseedd..  MMaaxxiimmuumm  PPoosstt  CCaarrddss  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  PPrriimmee  mmiinniisstteerr  

bbyy  nnaammee  ddeemmaannddiinngg  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  iissssuueess..  WWee  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhaatt  aallll  eemmppllooyyeeeess  sseenndd  

tthhee  PPoosstt  CCaarrddss..  33 ..
  IInn  tthhee  mmeeaannwwhhiillee,,  tthhee  bbrraanncchh//ddiissttrriicctt  uunniioonnss  sshhoouulldd  mmeeeett  tthhee  MMeemmbbeerrss  ooff  PPaarrlliiaammeenntt  iinn  tthheeiirr  

aarreeaa  aanndd  ssuubbmmiitt  tthhee  mmeemmoorraanndduumm  oonn  tthhee  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  aanndd  sseenntt  bbyy  

tthhee  aallll  IInnddiiaa  UUnniioonnss..    44 ..
  MMaarrcchh  ttoo  CCGGMM  //  GGMM  ooffffiiccee  wwiillll  bbee  oorrggaanniisseedd  aatt  CCiirrccllee  //  SSSSAA  lleevveellss  oonn  2277

tthh
  JJuunnee  22001122  wwiitthh  

mmaassssiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn..    55 ..
  TTwwoo  DDaayyss  DDhhaarrnnaa  wwiillll  bbee  oorrggaanniisseedd  oonn  1188

tthh
  aanndd  1199

tthh
  JJuullyy  22001122  aatt  AAllll  IInnddiiaa//CCiirrccllee//SSSSAA  lleevveellss..  

MMaaxxiimmuumm  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  mmeemmbbeerrss  sshhoouulldd  bbee  eennssuurreedd..    66 ..
  TThhee  uunniioonnss  wwiillll  mmeeeett  aanndd  cchhaallkk  oouutt  ffuurrtthheerr  pprrooggrraammmmee  ooff  aaccttiioonn  iinncclluuddiinngg  ssttrriikkee  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  

sscchheedduulleedd  ttoo  bbee  hheelldd  oonn  1133
tthh

  JJuunnee  22001122..    77 ..
  IItt  wwaass  aallssoo  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  pprrooggrraammmmeess//ssttrruugggglleess  wwiillll  bbee  oorrggaanniisseedd  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  

““FFOORRUUMM  OOFF  BBSSNNLL  UUNNIIOONNSS  //  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS””  iinnvvoollvviinngg  aallll  tthhee  uunniioonnss//aassssoocciiaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL..    88 ..
  NNeexxtt  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  1133

tthh
  JJuunnee  22001122..  
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