
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001177//2244                                                                                                                                    2266..0066..22001188  

CCiirrccuullaarr  

TToo  
  

AAllll  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess..  
  

CCoommrraaddee,,  
  

AA  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  wwaass  hheelldd  ttooddaayy  iinn  tthhee  BBSSNNLL  MMSS  ooffffiiccee..  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  //  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  NNFFTTEE,,  SSNNEEAA,,  AAIIBBSSNNLLEEAA,,  FFNNTTOO,,  AAIIGGEETTOOAA,,  BBSSNNLLMMSS,,  
TTEEPPUU  aanndd  AATTMM  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg..  CCoomm..  KK..SS..  SSeesshhaaddrrii,,  DDyy..GGSS,,  NNFFTTEE,,  pprreessiiddeedd  oovveerr  tthhee  mmeeeettiinngg..  
AAfftteerr  tthhoorroouugghh  ddiissccuussssiioonnss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  wweerree  ttaakkeenn  uunnaanniimmoouussllyy..  
  

((11))  RReevviieeww  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss..  
IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  bbeettwweeeenn  SShhrrii  MMaannoojj  SSiinnhhaa,,  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  tthhee  
AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL,,  oonn  2244..0022..22001188,,  aassssuurraanncceess  wweerree  ggiivveenn  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  
WWaaggee  RReevviissiioonn,,  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn,,  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  aanndd  AAlllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm..  EEvveenn  tthhoouugghh  
nneeaarrllyy  ffoouurr  aanndd  hhaallff  mmoonntthhss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  eellaappsseedd,,  tthheerree  iiss  nnoott  mmuucchh  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess..  HHeennccee,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  ttoo  oorrggaanniissee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaggiittaattiioonnaall  
pprrooggrraammmmee::--  
  

((aa))  DDeemmoonnssttrraattiioonnss  iinn  ffrroonntt  ooff  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  CCCCAA  ooffffiicceess  ooff  aallll  cciirrcclleess  aanndd  aatt  
SSSSAA  lleevveellss  oonn  1111..0077..22001188..  

((bb))  RReellaayy  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  aatt  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  CCiirrccllee  aanndd  SSSSAA  lleevveellss  oonn  2244
tthh

,,  2255
tthh

  &&  2266
tthh

  
JJuullyy,,  22001188..  

((cc))  EEffffoorrttss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ttoo  mmeeeett  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC))  uurrggeennttllyy,,  ttoo  pprreessss  uuppoonn  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess,,  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..                    

  

((22))  DDeellaayy  iinn  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL..  
TThhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ggaavvee  aassssuurraannccee,,  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  
2244..0022..22001188  tthhaatt,,  BBSSNNLL  wwoouulldd  bbee  aallllootttteedd  wwiitthh  44GG  ssppeeccttrruumm,,  aass  ppeerr  tthhee  pprrooppoossaall  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  
BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  aassssuurraannccee  hhaass  nnoott  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  ttiillll  ttooddaayy..  NNoonn--pprroovviissiioonniinngg  
ooff  44GG  sseerrvviiccee  bbyy  BBSSNNLL  iiss  sseerriioouussllyy  iimmppaaccttiinngg  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  ffiinnaanncciiaall  rreeccoovveerryy..  WWhhiillee,,  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  eexxtteennddeedd  aa  bbaaiilloouutt  ppaacckkaaggee  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess,,  nnootthhiinngg  hhaass  bbeeeenn  
ddoonnee  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  BBSSNNLL..  TThhee  mmeeeettiinngg  ttooookk  sseerriioouuss  nnoottee  ooff  tthhiiss  aanndd  ddeecciiddeedd  ttoo  
wwrriittee  lleetttteerr  ttoo  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC)),,  ddeemmaannddiinngg  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraannccee  ggiivveenn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..      
  

((33))  AAUUAABB  ddeemmaannddss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aauusstteerriittyy  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  ttoopp  ooffffiicceerrss..  
TThhee  mmeeeettiinngg  nnootteedd  wwiitthh  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn  tthhaatt  mmaannyy  sstteeppss  aarree  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  ttoo  
ccuurrttaaiill  tthhee  eexxiissttiinngg  ffaacciilliittiieess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  ccooppiinngg  wwiitthh  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss..  HHoowweevveerr,,  
nnoonnee  ooff  tthhee  lluuxxuurriieess  //  ffaacciilliittiieess  bbeeiinngg  eennjjooyyeedd  bbyy  tthhee  ttoopp  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  bbeeeenn  ccuurrttaaiilleedd..  
HHeennccee,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aa  lleetttteerr  sshhoouulldd  bbee  wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  ddeemmaannddiinngg  iimmmmeeddiiaattee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aauusstteerriittyy  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  ttoopp  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..        
  

((44))  FFiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  AAUUAABB..  
((aa))  CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS,,  BBSSNNLLEEUU,,  ssuubbmmiitttteedd  tthhee  aaccccoouunnttss  ffoorr  tthhee  eexxppeennddiittuurreess  iinnccuurrrreedd  ffoorr  tthhee  

SSaattyyaaggrraahhaa,,  MMaarrcchh  ttoo  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  rraallllyy  aanndd  DDeemmoonnssttrraattiioonn  aatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann..  TThhee  ttoottaall  
eexxppeennddiittuurree  iinnccuurrrreedd  ffoorr  tthheessee  pprrooggrraammmmee  iiss  RRss..2211,,665500//--,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  nneett  ddeeffiicciitt  iiss  RRss..1166,,775500//--..  
TThhee  mmeeeettiinngg  aapppprroovveedd  tthhee  aaccccoouunnttss  aanndd  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  ddeeffiicciitt  sshhoouulldd  bbee  mmaannaaggeedd  tthhrroouugghh  
ccoonnttrriibbuuttiioonnss  bbyy  tthhee  ccoonnssttiittuueennttss..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  wweerree  mmaaddee  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  iittsseellff..  
  

NNFFTTEE    ––  RRss..55,,000000//--,,  SSNNEEAA  ––  RRss..55,,000000//--  aanndd  BBSSNNLLMMSS  ––  RRss..22,,000000//--  
  

((bb))  AAss  ppeerr  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  ccaassee  hhaass  bbeeeenn  ffiilleedd  iinn  tthhee  HHoonn’’bbllee  DDeellhhii  HHiigghh  CCoouurrtt  aaggaaiinnsstt  tthhee  
SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  TThhee  ccaassee  hhaass  bbeeeenn  aaddmmiitttteedd..  CCoomm..KK..SSeebbaassttiinn,,  GGSS,,  SSNNEEAA,,  iinnffoorrmmeedd  
tthhaatt  tthhee  eexxppeennddiittuurree  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  iiss  aarroouunndd  RRss..11,,0000,,000000//--..  IItt  iiss  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhiiss  eexxppeennddiittuurree  iiss  ttoo  
bbee  sshhaarreedd  bbyy  tthhee  ccoonnssttiittuueennttss  ooff  AAUUAABB..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  wweerree  aannnnoouunncceedd  iinn  tthhee  
mmeeeettiinngg  iittsseellff..  
  

BBSSNNLLEEUU    --  RRss..2255,,000000//--,,  SSNNEEAA      --  2255%%  ooff  tthhee  eexxppeennddiittuurree  aanndd  AAIIGGEETTOOAA      --  RRss..1100,,000000//--  
  

((55))  NNeexxtt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB..  
IItt  iiss  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  1155::0000  hhrrss..  oonn  0044..0077..22001188,,  iinn  BBSSNNLL  MMSS  
ooffffiiccee..  AAllll  ccoonnssttiittuueennttss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  aatttteenndd  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiitthhoouutt  ffaaiill..  
  

************  


