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tthh
  JJuunnee,,  22002211  

  

TToo,,  
  

TThhee  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess,,  

CCeennttrraall  ooffffiiccee--bbeeaarreerrss  

aanndd  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess..  
  

DDeeaarr  CCoommrraaddeess,,  
 

DDeecciissiioonnss  ooff  tthhee  CCeennttrraall  SSeeccrreettaarriiaatt  mmeeeettiinngg..  
  

TThhee  oonnlliinnee  CCeennttrraall  SSeeccrreettaarriiaatt  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU  wwaass  hheelldd  eenntthhuussiiaassttiiccaallllyy  oonn  0099..0066..22002211..  TThhee  

mmeeeettiinngg  ssttaarrtteedd  eexxaaccttllyy  aatt  1100::0000  aamm..  AAllll  tthhee  2255  cceennttrraall  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  ooff  BBSSNNLLEEUU  aatttteennddeedd  tthhiiss  

mmeeeettiinngg..  CCoomm..AAnniimmeesshh  MMiittrraa,,  PPrreessiiddeenntt,,  pprreessiiddeedd  oovveerr  tthhee  mmeeeettiinngg  aanndd  ddeelliivveerreedd  tthhee  pprreessiiddeennttiiaall  

aaddddrreessss..  CCoomm..SSwwaappaann  CChhaakkrraabboorrttyy,,  DDyy..GGSS,,  mmoovveedd  tthhee  ccoonnddoolleennccee  rreessoolluuttiioonn..  AAllll  tthhee  ccoommrraaddeess  

ssttoooodd  iinn  ssiilleennccee  ffoorr  aa  mmiinnuuttee  aanndd  ppaaiidd  tthheeiirr  rreessppeeccttffuull  hhoommaaggee  ttoo  tthhee  ddeeppaarrtteedd  ccoommrraaddeess..  
    

CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS,,  pprreesseenntteedd  aa  1111  ppaaggee  nnoottee  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg..  IInn  hhiiss  aaddddrreessss,,  tthhee  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  eexxppllaaiinneedd  hhooww  tthhee  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  mmiisseerraabbllyy  ffaaiilleedd  iinn  ssaavviinngg  tthhee  ccoouunnttrryy  

ffrroomm  tthhee  ffuurriioouuss  sseeccoonndd  wwaavvee  ooff  CCOOVVIIDD--1199..  HHee  aallssoo  eexxppllaaiinneedd  aabboouutt  tthhee  aannttii--wwoorrkkeerr  aanndd  aannttii--PPuubblliicc  

SSeeccttoorr  sstteeppss  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  CCHHQQ,,  dduurriinngg  tthhiiss  sseeccoonndd  wwaavvee  

ooff  tthhee  CCOOVVIIDD--1199  ppaannddeemmiicc  wwaass  aallssoo  eexxppllaaiinneedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  
    

TThheerreeaafftteerr,,  ddeelliibbeerraattiioonnss  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  OOffffiiccee  bbeeaarreerrss  ssttaarrtteedd..  AAllll  tthhee  ccoommrraaddeess  sseerriioouussllyy  

ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn..  TThhee  ssppeeaakkeerrss  bbiitttteerrllyy  ccrriittiicciisseedd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  ccrreeaattiinngg  rrooaadd--

bblloocckk  iinn  tthhee  llaauunncchhiinngg  ooff  BBSSNNLL’’ss  44GG  sseerrvviiccee,,  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  mmoonneettiissee  BBSSNNLL’’ss  

mmoobbiillee  ttoowweerrss  aanndd  ooppttiicc  ffiibbrree,,  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  ttiimmee,,  nnoonn--sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  HHRR  iissssuueess,,  

iinncclluuddiinngg  tthhee  hhoollddiinngg  ooff  tthhee  LLIICCEEss,,  eettcc..  TThhee  mmaassssiivvee  ssuurrrreennddeerriinngg  ooff  llaannddlliinnee  aanndd  bbrrooaaddbbaanndd  

ccoonnnneeccttiioonnss,,  dduuee  ttoo  ddeetteerriioorraattiioonn  iinn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviiccee,,  ccaammee  iinn  ffoorr  sseevveerree  ccrriittiicciissmm  bbyy  mmoosstt  ooff  

tthhee  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  aarree  ttaakkeenn  aafftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonnss::--  
    

((11))  TThhee  CCeennttrraall  TTrraaddee  UUnniioonnss  ((CCTTUUss))  aanndd  tthhee  SSaammyyuukktt  KKiissaann  MMoorrcchhaa  ((SSKKMM))  aarree  jjooiinnttllyy  ggiivviinngg  

ccaallllss  ffoorr  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprroo--ccoorrppoorraattee  aanndd  aannttii--wwoorrkkeerr  //aannttii--kkiissaann  

ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  IItt  iiss  ddeecciiddeedd  tthhaatt,,  BBSSNNLLEEUU  sshhoouulldd  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aallll  

tthheessee  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess..      

((22))  TThhee  AAUUAABB  sshhoouulldd  bbee  rreeaaccttiivvaatteedd  aanndd  uunniitteedd  ssttrruugggglleess  sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd  oonn  tthhee  iissssuueess  

lliikkee  BBSSNNLL’’ss  44GG  llaauunncchhiinngg,,  ssttooppppiinngg  mmoonneettiissaattiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  ttoowweerrss  aanndd  ooppttiicc  ffiibbrree,,  

vvaacccciinnaattiinngg  aallll  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbyy  ttrreeaattiinngg  tthheemm  aass  ffrroonnttlliinnee  wwoorrkkeerrss,,  

ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  ttiimmee,,  eettcc..  

((33))  TThhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  tthhaatt,,  kkeeeeppiinngg  tthhee  ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn  iinnttoo  aaccccoouunntt,,  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  

CCeennttrree  sshhoouulldd  ggiivvee  ccaallll  ffoorr  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  oonn  tthhee  iissssuueess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  

((44))  TThhee  CCHHQQ  sshhoouulldd  mmaakkee  aa  ssttuuddyy  aabboouutt  tthhee  ssuurrrreennddeerriinngg  ooff  llaannddlliinnee  aanndd  bbrrooaaddbbaanndd  

ccoonnnneeccttiioonnss,,  aafftteerr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  SSLLAA  ssyysstteemm..    TToo  eennssuurree  tthhiiss,,  aallll  tthhee  cciirrccllee  

uunniioonnss  sshhoouulldd  sseenndd  ddaattaa  ttoo  tthhee  CCHHQQ  rreeggaarrddiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  llaannddlliinnee  aanndd  bbrrooaaddbbaanndd  

ccoonnnneeccttiioonnss  ssuurrrreennddeerreedd  aafftteerr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  SSLLAA  ssyysstteemm..  

  



  

  

((55))  TThhee  mmeeeettiinngg  eexxpprreessssee

ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  NN

nneecceessssaarryy  sstteeppss  ttoo  rreemm

((66))  TThhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  t

CCCCWWFF,,  sshhoouulldd  ttaakkee  ssttee

MMaahhaarraasshhttrraa,,  AAnnddhhrraa  

((77))  AAllll  tthhee  CCiirrccllee  EExxeeccuutt

ffuunnccttiioonniinngg  sshhoouulldd  bbee  

((88))  AA  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCeenntt

oonnlliinnee,,  iinn  tthhee  llaasstt  wweeee

((99))  TThhee  mmeeeettiinngg  aapppprreecciiaa

sseeccoonndd  wwaavvee  ooff  tthhee  C

sstteeppss  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhee  ss

wwaavvee  ooff  tthhee  CCOOVVIIDD--1199

    

TThhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  

CCeennttrraall  SSeeccrreettaarriiaatt  mmeeeettiinngg  aarree

    

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  

  

  

  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  

eedd  iitt’’ss  ddeeeepp  ccoonncceerrnn  oovveerr  tthhee  ssttaalleemmaattee  tthhaatt

NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  TThhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  tthhaa

mmoovvee  tthhiiss  ssttaalleemmaattee..  

tthhaatt  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ooff  BBSSNNLLEEUU

eeppss  ffoorr  rreeaaccttiivvaattiinngg  tthhee  BBSSNNLL  CCCCWWFF  cciirrccllee  uu

  PPrraaddeesshh,,  TTeellaannggaannaa,,  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh,,  UUttttaarraa

ttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss  sshhoouulldd  bbee  oorrggaa

  ggeeaarreedd  uupp..    

ttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  BBSSNNLLEEUU  sshhoouulldd  bb

eekk  ooff  JJuullyy  oorr  iinn  tthhee  ffiirrsstt  wweeeekk  ooff  AAuugguusstt,,  22002211..

aatteedd  tthhee  CCHHQQ  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  lliivveellyy  ffuunnccttiioo

CCOOVVIIDD--1199..  EEssppeecciiaallllyy,,  tthhee  mmeeeettiinngg  aapppprreecciiaa

ssuuffffeerriinnggss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliiee

99..      

  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt,,  aallll  tthhee  aabboovvee

ee  iimmpplleemmeenntteedd  ssuucccceessssffuullllyy..  

tt  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  

aatt,,  tthhee  CCHHQQ  sshhoouulldd  ttaakkee  

UU,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  BBSSNNLL  

uunniioonnss  iinn  KKeerraallaa,,  KKoollkkaattaa,,  

aakkhhaanndd  aanndd  PPuunnjjaabb..  

aanniisseedd  oonnlliinnee  aanndd  tthheeiirr  

bbee  oorrggaanniisseedd  pphhyyssiiccaallllyy  oorr  

..  

oonniinngg,,  ddeessppiittee  tthhee  rraaggiinngg  

aatteedd  tthhee  CCHHQQ  ffoorr  ttaakkiinngg  

eess,,  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  sseeccoonndd  

ee  ssttaatteedd  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  


