
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22002211//2255                                                          0033..0077..22002211  
  

CCiirrccuullaarr  
TToo  
  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess,,  
CCoonnssttiittuueennttss  ooff  tthhee  AAUUAABB..  
  

DDeeaarr  ccoommrraaddeess,,  
  

AA  pphhyyssiiccaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  wwaass  hheelldd  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  0011..0077..22002211..  TThhee  AAUUAABB  hhaass  iinnvviitteedd  aallll  
ootthheerr  aapppplliiccaanntt  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  aallssoo  ffoorr  tthhiiss  mmeeeettiinngg..  TToottaallllyy,,  GGeenneerraall  
SSeeccrreettaarriieess//RReepprreesseennttaattiivveess  ooff  1133  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  aatttteennddeedd  tthhiiss  mmeeeettiinngg..  MMaannyy  UUnniioonnss  aanndd  
AAssssoocciiaattiioonnss  hhaavvee  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  iinnaabbiilliittyy  ttoo  aatttteenndd  tthhiiss  pphhyyssiiccaall  mmeeeettiinngg,,  dduuee  ttoo  tthhee  CCOOVVIIDD--1199  
ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn..  TThhee  lliisstt  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  aarree  aass  ffoolllloowwss::  --  
  

BBSSNNLLEEUU::  CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS  &&  CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..    
NNFFTTEE::  CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh,,  GGSS  &&  CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..    
AAIIGGEETTOOAA::  CCoomm..MMdd..  WWaassii  AAhhmmeedd,,  GGSS..    
SSNNEEAA::  CCoomm..  KK..  SSeebbaassttiinn,,  GGSS..  
AAIIBBSSNNLLEEAA::  CCoomm..  SS..  SSiivvaakkuummaarr,,  GGSS..  
SSEEWWAA  BBSSNNLL::  CCoomm..NN..DD..  RRaamm,,  GGSS..  
BBSSNNLL  MMSS::  CCoomm..  SSuurreesshh  KKuummaarr,,  GGSS..  
SSNNAATTTTAA::  CCoomm..DDeeeeppaakk  SShhaarrmmaa,,  DDyy..GGSS..  
AAIITTEEEEAA::  CCoomm..MMaannoojj  SSiinngghh,,  GGSS..  
BBSSNNLL  AATTMM::  CCoomm..  RReewwaattii  PPrraassaadd,,  AAGGSS..  
TTEEPPUU::    CCoomm..  RRaasshhiidd  KKhhaann,,  AAGGSS..  
BBSSNNLL  OOAA::  CCoomm..HH..PP..  SSiinngghh,,  GGSS..  
BBEEAA::    CCoomm..GGhhaannsshhyyaamm  AAhhiirrwwaarr,,  GGSS..  
  

CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB,,  wweellccoommeedd  eevveerryyoonnee  aanndd  eexxppllaaiinneedd  aabboouutt  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  iinn  
wwhhiicchh  tthhee  mmeeeettiinngg  wwaass  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd..  CCoomm..CChhaannddeesswwaarr  SSiinngghh,,  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  AAUUAABB  pprreessiiddeedd  
oovveerr  tthhee  mmeeeettiinngg  aanndd  ddeelliivveerreedd  hhiiss  pprreessiiddeennttiiaall  aaddddrreessss..  
    

SSeerriioouuss  ddiissccuussssiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  oonn  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  AAllll  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  ddeeeepp  
ccoonncceerrnn  oovveerr  tthhee  aannttii--BBSSNNLL  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ttoottaall  ffaaiilluurree  ooff  tthhee  BBSSNNLL  
MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ttaakkee  eeffffeeccttiivvee  sstteeppss  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  AAfftteerr  ddeettaaiilleedd  ddeelliibbeerraattiioonnss,,  tthhee  
mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  ttoo  oorrggaanniissee  pphhaasseedd  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  //  ccaammppaaiiggnnss,,  ddeemmaannddiinngg  iimmmmeeddiiaattee  
sstteeppss  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aanndd  aallssoo  ffoorr  tthhee  rreeddrreessssaall  ooff  tthhee  ggrriieevvaanncceess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  
  

CChhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss  
  

((11))  IImmmmeeddiiaattee  llaauunncchhiinngg  ooff  44GG  sseerrvviiccee  bbyy  wwaayy  ooff  uuppggrraaddaattiioonn  ooff  tthhee  BBTTSSss  aanndd  aallssoo  sstteeppss  
ffoorr  mmoovviinngg  ttoowwaarrddss  tthhee  llaauunncchhiinngg  ooff  55GG  sseerrvviiccee..  

((22))  IImmmmeeddiiaattee  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  tthhee  ssaallaarryy  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuunnee,,  22002211  aanndd  aallssoo  
ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  llaasstt  ddaattee  ooff  eevveerryy  mmoonntthh..  

((33))  NNoo  MMoonneettiissaattiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  TToowweerrss  aanndd  ooppttiiccaall  ffiibbrree  aass  iiss  bbeeiinngg  ppllaannnneedd  bbyy  tthhee  FFiinnaannccee  
MMiinniissttrryy  //  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  

((44))  IImmmmeeddiiaattee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  dduueess  ttoo  BBSSNNLL,,  aammoouunnttiinngg  RRss..3399,,000000  CCrroorree,,  bbyy  tthhee  DDooTT..  
((55))  IImmmmeeddiiaattee  sstteeppss  ttoo  ooffff--sseett  BBSSNNLL’’ss  ddeebbtt,,  tthhrroouugghh  tthhee  MMoonneettiissaattiioonn  ooff  llaannddss..  
((66))  CCoommpplleettee  rreevviieeww  ooff  tthhee  CClluusstteerr  bbaasseedd  OOuuttssoouurrcciinngg  SSyysstteemm..  



((77))  IImmmmeeddiiaattee  sseettttlleemmeenntt  ooff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn,,  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  aanndd  EEnnhhaanncceemmeenntt  ooff  
SSuuppeerraannnnuuaattiioonn  BBeenneeffiittss  ((SSAABB))  ttoo  3300%%  ooff  tthhee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  EEmmppllooyyeeeess..  

((88))  SSppeeeeddyy  mmeeaassuurreess  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  BBSSNNLL’’ss  FFTTTTHH  sseerrvviiccee..  
((99))  PPrroommpptt  mmaaiinntteennaannccee  ooff  BBTTSSss,,  pprrooppeerr  uupp--kkeeeepp  ooff  tthhee  ppoowweerr  ppllaannttss,,  aass  wweellll  aass  

aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  BBaatttteerriieess..      
((1100))  SSttrreennggtthheenn  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  nneettwwoorrkkss..    

    

PPrrooggrraammmmee  ooff  AAccttiioonn..  
  

((11))  IImmmmeeddiiaattee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  MMeemmoorraanndduumm  ttoo  tthhee  MMPPss  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  
ooff  AAUUAABB..  

((22))  AAnn  iimmmmeeddiiaattee  mmeeeettiinngg  iiss  ttoo  bbee  ssoouugghhtt  bbyy  tthhee  AAUUAABB  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  
TTeelleeccoomm..  

((33))  PPllaaccaarrdd  SShhoowwiinngg  PPrrooggrraammmmee  iinn  ffrroonntt  ooff  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  
SSeeccrreettaarriieess  oonn  1155..0077..22002211..  TThhiiss  pprrooggrraammmmee  iiss  ttoo  bbee  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  oorrggaanniisseedd  aatt  
tthhee  CCiirrccllee,,  BBAA  aanndd  SSSSAA  lleevveellss  aallssoo..  

((44))  HHuunnggeerr  SSttrriikkee  aatt  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  CCiirrccllee  aanndd  SSSSAA  lleevveellss  oonn  2288..0077..22002211..  
((55))  FFuurrtthheerr  aaccttiioonn  wwiillll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB  aafftteerr  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  

pprrooggrraammmmeess..  
  

TThhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  ttoo  sseeeekk  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss''  OOrrggaanniissaattiioonnss  ffoorr  tthhee  pprrooggrraammmmeess  
ttoo  bbee  oorrggaanniisseedd  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  
  

TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  hheelldd  sseerriioouuss  ddiissccuussssiioonnss  oonn  aa  nnuummbbeerr  ooff  iissssuueess,,  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  
tthhee  eemmppllooyyeeeess..  IItt  wwaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ttaakkee  uupp  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess  wwiitthh  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt,,  bbyy  wwrriittiinngg  lleetttteerrss..  
    

((11))  AAfftteerr  ddeellaayyiinngg  ffoorr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aanndd  hhaallff  yyeeaarrss,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ffiinnaalliisseedd  iitt''ss  
pprrooppoossaallss  ffoorr  tthhee  RReessttrruuccttuurriinngg  ooff  MMaannppoowweerr..  TThhee  pprrooppoossaallss  aarree  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  tthhee  
ffuuttuurree  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  

  

((22))  DDeessppiittee  tthhee  uunnaanniimmoouuss  iinnssiisstteennccee  ooff  aallll  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  ddeemmaannddiinngg  
CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss  ttoo  tthhee  ddeeppeennddeennttss  ooff  tthhee  CCoovviidd  vviiccttiimmss,,  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt  iiss  sshhiirrkkiinngg  iitt’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  OOnnllyy  pprroovviissiioonn  ooff  CCGGAA  wwiillll  ggiivvee  
ppeerrmmaanneenntt  rreelliieeff  ttoo  tthhee  ffaammiilliieess  ooff  tthhee  CCoovviidd  vviiccttiimmss..  

  

((33))  NNoonn--sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  EE22  aanndd  EE33  ppaayy  ssccaalleess  ooff  JJTTOO//JJAAOO  aanndd  SSDDEE//AAOO  eeqquuiivvaalleenntt  ggrraaddee  
((ppaarrtt  ooff  22nndd  PPRRCC))  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  DDooTT,,  iiss  ccaauussiinngg  eexxttrreemmee  hhaarrddsshhiippss  ttoo  tthhee  
eemmppllooyyeeeess..  SStteeppss  sshhoouulldd  bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttaakkeenn  ttoo  sseettttllee  tthhiiss  iissssuuee  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  

  

((44))  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  mmaakkiinngg  iinnddiissccrriimmiinnaattee  aanndd  aarrbbiittrraarryy  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  mmoorree  aanndd  
mmoorree  IITTSS  ooffffiicceerrss  iinn  BBSSNNLL..  MMaannyy  bbiigg  BBAAss  aarree  rreemmaaiinniinngg  wwiitthhoouutt  aa  GGMM..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  
ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  IITTSS  ooffffiicceerrss  aarree  tthheerree  iinn  ssmmaalllleerr  BBAAss..  

  

((55))  DDeellaayyeedd  rreemmiittttaannccee  ooff  SSAABB  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  ccaauussiinngg  aa  
ppeerrmmaanneenntt  lloossss  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  dduuee  ttoo  lloosstt  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ppeerriioodd..  AAss  ooff  nnooww,,  SSAABB  
PPeennssiioonn  FFuunndd  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppeennddiinngg  ssiinnccee  AAppiill--22002200..  

  
    
  
    

CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh            CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  
      CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..                  CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..  


