
DDeecciissiioonnss  ooff  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  
  

((11))  TThhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  CCHHQQ  sshhoouulldd  ttaakkee  sseerriioouuss  sstteeppss  tthhrroouugghh  tthhee  AAUUAABB,,  ffoorr  tthhee  
iimmmmeeddiiaattee  llaauunncchhiinngg  ooff  BBSSNNLL’’ss  44GG  sseerrvviiccee,,  ssoo  aass  ttoo  eennssuurree  aann  eeaarrllyy  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  
BBSSNNLL..    
  

((22))  TThhee  mmeeeettiinngg  ddiirreecctteedd  tthhee  CCHHQQ  ttoo  eennssuurree  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  rreessuummppttiioonn  ooff  WWaaggee  NNeeggoottiiaattiioonnss  
ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  eeaarrllyy  ssiiggnniinngg  ooff  tthhee  WWaaggee  AAggrreeeemmeenntt..    

  

((33))  AAfftteerr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS,,  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  UUnniioonn  hhaass  ddrraassttiiccaallllyy  ccoommee  ddoowwnn..  IInn  
tthhiiss  bbaacckkddrroopp,,  tthhee  ffuuttuurree  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  UUnniioonn,,  eessppeecciiaallllyy  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell  wwaass  
sseerriioouussllyy  ddiissccuusssseedd..  TThhee  CCoorrppoorraattee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  aallssoo  hhoollddiinngg  aa  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  
RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  sshhoorrttllyy,,  ttoo  ddiissccuussss  aabboouutt  rreeoorrggaanniissaattiioonn..  TThhee  mmeeeettiinngg  aauutthhoorriisseedd  tthhee  
AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree  ttoo  ttaakkee  aann  aapppprroopprriiaattee  ddeecciissiioonn  oonn  tthhiiss  mmaatttteerr,,  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  
CCEECC  mmeemmbbeerrss..      

  

((44))  IItt  iiss  ddeecciiddeedd  tthhaatt  oonn  2233..0033..22002200,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  mmaarrttyyrrddoomm  ddaayy  ooff  ffrreeeeddoomm  ffiigghhtteerrss  BBhhaaggaatt  
SSiinngghh,,  SSuukkhhddeevv  aanndd  RRaajj  GGuurruu,,  aann  ““AAnnttii--CCAAAA,,  NNPPRR  aanndd  NNRRCC  DDaayy””  sshhoouulldd  bbee  oobbsseerrvveedd..  
DDeemmaanndd  bbaaddggee  wwiitthh  bbllaacckk  rriibbbboonn,,  sshhoouulldd  bbee  wwoorrnn  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess  oonn  tthhaatt  ddaayy..  LLuunncchh  
hhoouurr  ggaattee  mmeeeettiinnggss  sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd,,  eexxppllaaiinniinngg  aabboouutt  tthhee  ddaannggeerrss  ooff  CCAAAA,,  NNPPRR  aanndd  
NNRRCC..  TThhee  pprreeaammbbllee  ooff  tthhee  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn  sshhoouulldd  bbee  rreeaadd  oouutt  iinn  tthhaatt  mmeeeettiinngg..  

  

((55))  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ppeerrssiisstteenntt  eeffffoorrttss  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ccoommmmuunnaall  ffoorrcceess  ttoo  ddiivviiddee  tthhee  wwoorrkkiinngg  
ppeeooppllee,,  tthhee  mmeeeettiinngg  hhaass  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ttoo  oorrggaanniissee  sseemmiinnaarrss,,  
ccoonnvveennttiioonnss,,  ssppeecciiaall  mmeeeettiinnggss,,  eettcc..,,  ttoo  ssttrreennggtthheenn  ccoommmmuunnaall  hhaarrmmoonnyy..  

  

((66))  BBSSNNLLEEUU’’ss  FFoouunnddaattiioonn  DDaayy  sshhoouulldd  bbee  oobbsseerrvveedd  oonn  2222..0033..22002200,,  bbyy  hhooiissttiinngg  UUnniioonn  ffllaagg,,  
hhoollddiinngg  ssppeecciiaall  mmeeeettiinnggss  aanndd  ootthheerr  pprrooggrraammmmee..  

  

((77))  AAmmbbeeddkkaarr  JJaayyaanntthhii  sshhoouulldd  bbee  oobbsseerrvveedd  oonn  1144..0044..22002200,,  iinn  aa  bbeeffiittttiinngg  mmaannnneerr  aanndd  
rreessppeeccttffuull  hhoommaaggee  sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  ttoo  DDrr..  BB..RR..  AAmmbbeeddkkaarr,,  tthhee  ggrreeaatt  ssoocciiaall  rreeffoorrmmeerr  aanndd  
aarrcchhiitteecctt  ooff  tthhee  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn..  

  

((88))  TThhee  mmeeeettiinngg  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  CCHHQQ  ffoorr  ttaakkiinngg  sstteeppss  ttoo  oorrggaanniissee  aa  YYoouunngg  EEmmppllooyyeeeess  
SSeemmiinnaarr  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  0033..0044..22002200  aanndd  ddiirreecctteedd  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss  ttoo  sseenndd  ddeelleeggaatteess  ttoo  
tthhiiss  SSeemmiinnaarr,,  aass  ppeerr  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  CCHHQQ..  TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  ddeecciiddeedd  tthhaatt  ssiimmiillaarr  
YYoouunngg  EEmmppllooyyeeeess  CCoonnvveennttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd  aatt  tthhee  cciirrccllee  lleevveell..    

  

((99))  TThhee  mmeeeettiinngg  aapppprroovveedd  aanndd  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree,,  ttoo  rreevviittaalliissee  
tthhee  ““BBSSNNLL  WWoorrkkiinngg  WWoommeenn’’ss  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ((BBSSNNLL  WWWWCCCC))””,,  bbyy  rreeccoonnssttiittuuttiinngg  
iitt..  

  

((1100))  TThhee  mmeeeettiinngg  aapppprroovveedd  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree  ttoo  ffiillee  aa  ddeeffaammaattiioonn  ccaassee  
aaggaaiinnsstt  ffiivvee  ppeerrssoonnss,,  ffoorr  cciirrccuullaattiinngg  aauuddiioo  cclliippss  aanndd  mmeessssaaggeess  wwiitthh  ddeerrooggaattoorryy  rreemmaarrkkss,,  
ddeeffaammiinngg  BBSSNNLLEEUU  aanndd  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..      

  

((1111))  TThhee  mmeeeettiinngg  ddiirreecctteedd  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss  ttoo  hhoolldd  tthhee  CCiirrccllee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss  
aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt,,  ffoorr  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  aanndd  aallssoo  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  
oorrggaanniissaattiioonn  aatt  tthhee  cciirrccllee  aanndd  SSSSAA  lleevveellss..  CCeennttrraall  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  wwiillll  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthheessee  
mmeeeettiinnggss..  

  

((1122))  TThhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  nnooww  rreelleeaasseedd  tthhee  ffuunnddss  ffoorr  rreemmiittttaannccee  ooff  UUnniioonn  
ssuubbssccrriippttiioonn  mmoonneeyy,,  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  tthhee  VVRRSS  oopptteeeess..  HHoowweevveerr,,  ssoo  ffaarr  CCHHQQ  
hhaass  rreecceeiivveedd  ssuubbssccrriippttiioonn  mmoonneeyy  oonnllyy  ffrroomm  1100  cciirrcclleess..  TThhee  mmeeeettiinngg  ddiirreecctteedd  tthhee  cciirrccllee  



sseeccrreettaarriieess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt,,  tthhee  CCHHQQ  qquuoottaa  ooff  aallll  tthhee  cciirrcclleess  aarree  rreemmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCHHQQ  
iimmmmeeddiiaatteellyy..    

  

((1133))  TThhee  mmeeeettiinngg  nnootteedd  wwiitthh  aa  ddeeeepp  ccoonncceerrnn  tthhaatt,,  ddeessppiittee  cclleeaarr  ccuutt  ddiirreeccttiioonn  ffrroomm  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  
CCeennttrree,,  ffiivvee  CCeennttrraall  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  hhaavvee  ttaakkeenn  VVRRSS..  OOuutt  ooff  tthheessee,,  tthhrreeee  CCeennttrraall  OOffffiiccee  
BBeeaarreerrss  hhaavvee  ssiinnccee  ssuubbmmiitttteedd  tthheeiirr  rreessiiggnnaattiioonnss..  TThhee  CCEECC  mmeeeettiinngg  rreeppllaacceedd  aallll  tthhoossee  ffiivvee  
CCeennttrraall  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoommrraaddeess  aarree  eelleecctteedd  iinn  tthheeiirr  ppllaacceess..  

  

VViiccee  PPrreessiiddeennttss..  
  

((ii))  CCoomm..  AAnnaanndd  NNaarraayyaann  SSiinngghh,,  JJTTOO,,  VVaaddooddaarraa,,  GGuujjaarraatt..  
((iiii))  CCoomm..SS..PP..  SSiinngghh,,  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((rreettdd..)),,  NNooiiddaa,,  UUPP((WWeesstt))..  
  

AAssssiissttaanntt  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  
  

CCoomm..AAnnaanndd  KKuummaarr  SSiinngghh,,  JJuunniioorr  EEnnggiinneeeerr,,  AAzzaammggaarrhh,,  UUPP((EEeesstt))..  
  

OOrrggaanniissiinngg  SSeeccrreettaarriieess..  
  

((ii))  CCoomm..  SSaannjjiivv  KKuummaarr,,  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann,,  AAmmrriittssaarr,,  PPuunnjjaabb..  
((iiii))  CCoomm..  JJaaggaatt  RRaamm  SShhaarrmmaa,,  JJuunniioorr  EEnnggiinneeeerr,,  HHaammiirrppuurr,,  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh..  

  

((1144))  TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  nnootteedd  wwiitthh  ccoonncceerrnn  tthhaatt,,  tthhrreeee  cciirrccllee  sseeccrreettaarriieess  hhaadd  oopptteedd  ffoorr  VVRRSS..  IItt  iiss  
ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  cciirrccllee  ccoonnffeerreennccee  //  cciirrccllee  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  
bbee,,  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  wwiitthhiinn  ttwwoo  mmoonntthhss  aanndd  aa  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeee  sshhoouulldd  bbee  eelleecctteedd  aass  
tthhee  cciirrccllee  sseeccrreettaarryy..        

 
***** 


