
FFOORRUUMM  OOFF  BBSSNNLL  UUNNIIOONNSS  //  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  
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DDeecciissiioonnss  ooff  tthhee  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  //  

AAssssoocciiaattiioonnss  hheelldd  oonn  1199
tthh
  DDeecceemmbbeerr  22001144  

  

AAfftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn  oonn  tthhee  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  iinncclluuddiinngg  tthhee  IInnddeeffiinniittee  SSttrriikkee  wwiitthh  eeffffeecctt  

ffrroomm  1177
tthh
  MMaarrcchh  22001155  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  FFoorruumm  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ddeecciissiioonnss  wweerree  ttaakkeenn  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  hheelldd  oonn  1199tthh  

DDeecceemmbbeerr  22001144..  

  

AAggiittaattiioonnaall  PPrrooggrraammmmeess  ffoorr  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  iinncclluuddiinngg  IInnddeeffiinniittee  SSttrriikkee  ffrroomm  1177tthh  MMaarrcchh  

22001155::  

11..    TThhee  CCoonnvveenneerr,,  FFoorruumm,,  wwiillll  aaddddrreessss  //  ccoonnttaacctt  aallll  tthhee  aapppplliiccaanntt  uunniioonnss  iinn  BBSSNNLL  ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  

tthhee  SSaavvee  BBSSNNLL  ccaammppaaiiggnn  aanndd  pprrooggrraammmmee  ooff  aaccttiioonn  ooff  tthhee  FFoorruumm..    

22..      TThhee  MMeemmoorraanndduumm  ttoo  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  sshhoouulldd  bbee  ttrraannssllaatteedd  iinn  HHiinnddii  aanndd  cciirrccuullaatteedd  ttoo  tthhee  

cciirrcclleess  iinn  HHiinnddii  aarreeaa..  TThhee  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  ooff  nnoonn--HHiinnddii  aarreeaass  sshhoouulldd  ttrraannssllaattee  tthhee  ssaammee  iinn  

tthhee  rreeggiioonnaall  llaanngguuaaggee  aanndd  cciirrccuullaattee..  SSttaarrtt  tthhee  ccaammppaaiiggnn  iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  ccoolllleecctt  mmaaxxiimmuumm  

ssiiggnnaattuurreess  oonn  tthhee  MMeemmoorraanndduumm  bbyy  hhoollddiinngg  mmeeeettiinnggss,,  mmeeeettiinngg  tthhee  ppuubblliicc  iinn  aanndd  eexxppllaaiinniinngg  

tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  BBSSNNLL  eettcc..  ssoo  tthhaatt  OOnnee  CCrroorree  SSiiggnnaattuurree  ccaann  bbee  ccoolllleecctteedd  aass  ppeerr  tthhee  ttaarrggeett  

ffiixxeedd..  

33..      EEffffoorrttss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ttoo  mmeeeett  tthhee  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  MMiinniisstteerr  bbyy  tthhee  FFoorruumm  oonn  tthhee  iissssuueess  

ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  

44..      NNooww  tthhaatt  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  ssttrriikkee  hhaass  bbeeeenn  ppoossttppoonneedd  ttoo  1177tthh  MMaarrcchh  22001155,,  aannootthheerr  nnoottiiccee  sshhoouulldd  

bbee  iissssuueedd  ttoo  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  aanndd  SSeeccrreettaarryy  DDOOTT  wwiitthhiinn  tthhee  ssttiippuullaatteedd  ttiimmee  aass  ppeerr  rruulleess..  

55..    FFoorruumm  CCiirrccllee//SSSSAA  uunniittss  ttoo  bbee  ffoorrmmeedd  uurrggeennttllyy,,  wwhheerreevveerr  iitt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  ssoo  ffaarr..  CCiirrccllee  

CCoonnvveennttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd  wwiitthh  tthhee  ffuullll  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aallll  uunniioonnss//aassssoocciiaattiioonnss..  TThhee  

CCiirrccllee  uunniitt  ooff  tthhee  FFoorruumm  wwiillll  ddiissccuussss  aanndd  ddeecciiddee  tthhee  ddaatteess  ooff  tthhee  CCoonnvveennttiioonn..  RReegguullaarr  

mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  FFoorruumm  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd..  

66..      PPrrooppaaggaannddaa  mmaatteerriiaall  ffoorr  tthhee  SSAAVVEE  BBSSNNLL  CCaammppaaiiggnn  sshhoouulldd  bbee  pprreeppaarreedd  aanndd  cciirrccuullaatteedd  

wwiiddeellyy..  

77..      MMeeeett  tthhee  MMeemmbbeerr  ooff  PPaarrlliiaammeenntt  ooff  tthhee  ccoonnssttiittuueennccyy  aanndd  pprreesseenntt    tthhee  iissssuueess  oonn  RReevviivvaall  ooff  

BBSSNNLL,,  rreeqquueessttiinngg  hhiimm  ttoo  ttaakkee  uupp  tthhee  iissssuuee  wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt....  

88..        AApppprrooaacchh  uunniioonnss  ooff  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt,,  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeennttss,,  PPSSUUss  eettcc..  ffoorr  ssoolliiddaarriittyy  aanndd  

ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  SSAAVVEE  BBSSNNLL  ccaammppaaiiggnn..  

99..    MMaakkee  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ttoo  mmaakkee  aallll  pprrooggrraammmmeess  ooff  aaccttiioonn  ssuucccceessssffuull  wwiitthh  mmaaxxiimmuumm  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  wwoorrkkeerrss..  

  

  

  

  

  

VV..AA..NN..NNaammbbooooddiirrii,,                NNeeww  DDeellhhii  

CCoonnvveenneerr,,  FFoorruumm                1199--1122--22001144  

  

  

  

  


