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FFoorruumm//GGLL                        1122--0022--22001155  

  

MMeeeettiinngg  ooff  FFoorruumm  hheelldd  oonn  1111tthh  FFeebbrruuaarryy  22001155  
  

AA  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  wwaass  hheelldd  oonn  1111t
thh  FFeebbrruuaarryy  22001155  aatt  

BBSSNNLLMMSS  ooffffiiccee  pprreessiiddeedd  bbyy  CCoomm..CC..SSiinngghh  ((NNFFTTEE)),,  CChhaaiirrmmaann..  CCoommss..  BBaallbbiirr  SSiinngghh,,  SSwwaappaann  

CChhaakkrraabboorrttyy,,  SSaaiibbaall  SSeenngguuppttaa  ((BBSSNNLLEEUU)),,  SSuurreesshh  KKuummaarr  ((BBSSNNLLMMSS)),,  MMoohhiinnddeerr  SSiinngghh  

((FFNNTTOO)),,  KK..SSeebbaassttiinn,,  AArraavviinndd  PPaall  DDaahhiiyyaa  ((SSNNEEAA)),,  PPrraahhllaadd  RRaaii,,  VV..PP..SSiinngghh  ((AAIIBBSSNNLLEEAA)),,  

HH..PP..SSiinngghh  ((BBSSNNLLOOAA)),,  VViirreennddeerr  KKuummaarr  MMiisshhrraa((BBTTEEFF)),,    RRaamm  KKiisshhuunn  RRaamm,,  HHaarrii  SSiinngghh  ((BBTTUU  

BBSSNNLL)),,  NN..DD..RRaamm  ((SSEEWWAA  BBSSNNLL))  aanndd    SSuunniill  GGaauuttaamm  ((SSNNAATTTTAA))  aatttteennddeedd..  
  

CCoomm..VV..AA..NN..NNaammbbooooddiirrii,,  CCoonnvveenneerr  wweellccoommeedd  aallll  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  bbrriieeffeedd  aabboouutt  tthhee  

aaccttiioonn  ttaakkeenn  aafftteerr  tthhee  llaasstt  mmeeeettiinngg..  HHee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  sseerriioouuss  pprreeppaarraattiioonnss  aanndd  ccaammppaaiiggnn  

hhaass  ttoo  bbee  mmaaddee  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  MMaarrcchh  aanndd  tthhee  IInnddeeffiinniittee  SSttrriikkee  aa  bbiigg  ssuucccceessss..    
  

AAfftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  wweerree  ttaakkeenn::  
  

11..    RReevviieeww  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  oonn  0099--0022--22001155::  DDeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn  

hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee,,  bbuutt  nnoo  ddeecciissiioonn  wwaass  ttaakkeenn  oonn  aannyy  iimmppoorrttaanntt  iissssuuee..  OOnn  tthhee  HHRR  iissssuueess,,  

aa  mmeeeettiinngg  mmaayy  ttaakkee  ppllaaccee  aafftteerr  aa  nnoottee  oonn  tthhee  ssaammee  iiss  ssuupppplliieedd  bbyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt..  
  

22..    PPaarrlliiaammeenntt  MMaarrcchh  oonn  2255tthh  FFeebbrruuaarryy  22001155,,  SSiiggnnaattuurree  CCaammppaaiiggnn  aanndd  CCiirrccllee  

CCoonnvveennttiioonnss::  IItt  wwaass  ffeelltt  tthhaatt  sseerriioouuss  ccaammppaaiiggnn  hhaass  nnoott  yyeett  ssttaarrtteedd  iinn  mmaannyy  cciirrcclleess..  

CCoonnvveennttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  hheelldd  iinn  aa  ffeeww  cciirrcclleess  aanndd  ssoommee  mmoorree  aarree  ffiixxeedd,,  bbuutt  tthheeyy  aarree  

yyeett  ttoo  bbee  oorrggaanniisseedd  iinn  mmaannyy  ootthheerr  cciirrcclleess..  TThheessee  hhaavvee  ttoo  bbee  oorrggaanniisseedd  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  

HHeeccttiicc  ccaammppaaiiggnn  hhaass  ttoo  bbee  uunnlleeaasshheedd  ttoo  mmaakkee  tthhee  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  ssuucccceessssffuull..  

SSiiggnnaattuurree  CCaammppaaiiggnn  iiss  yyeett  ttoo  ssttaarrtt  iinn  mmaannyy  cciirrcclleess..  IImmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  iiss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  bbyy  

tthhee  CCiirrccllee  FFoorruummss  ffoorr  tthhee  ssaammee..  TThhee  ttaarrggeett  ooff  oonnee  ccrroorree  ssiiggnnaattuurree  hhaass  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd..  

TThhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  tthhee  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  iinn  

tthhee  aabboovvee  mmaatttteerrss..  
  

WWaallll  ppoosstteerr  bbyy  tthhee  FFoorruumm  iiss  ttoo  bbee  pprriinntteedd  uurrggeennttllyy  aanndd  ssuupppplliieedd  ttoo  tthhee  GGeenneerraall  

SSeeccrreettaarriieess  aass  ppeerr  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ggiivveenn..  
  

TThhee  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  wwhhiicchh  aarree  yyeett  ttoo  ppaayy  tthhee  qquuoottaa  ffoorr  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  MMaarrcchh  

eexxppeennddiittuurree  sshhoouulldd  ppaayy  tthhee  ssaammee  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

  

33..  AAffffiilliiaattiioonn  ooff  uunniioonnss//aassssoocciiaattiioonnss  iinn  FFoorruumm::  TThhee  iissssuuee  ooff  aaffffiilliiaattiioonn  ooff  mmoorree  

uunniioonnss//aassssoocciiaattiioonnss  iinn  tthhee  FFoorruumm  wwiillll  bbee  ffuurrtthheerr  ddiissccuusssseedd..  HHoowweevveerr  tthhee  FFoorruumm  

wweellccoommeess  aallll  uunniioonnss//aassssoocciiaattiioonnss  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  MMaarrcchh,,  SSttrriikkee  aanndd  

ootthheerr  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess..  

  
  

  

  

  

VVAANN  NNaammbbooooddiirrii  

CCoonnvveenneerr,,  FFoorruumm..  


