
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

  

NNoo::  UUAA//22001177//4400                                                                        0033..1111..22001188  

CCiirrccuullaarr  

TToo  
  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff    
aallll  ccoonnssttiittuueennttss  ooff  AAUUAABB..  
  
  

CCoommrraaddee,,  

  

MMeeeettiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm  aanndd  tthhee  AAUUAABB..  
 

AA  mmeeeettiinngg  bbeettwweeeenn  MMss..AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm  aanndd  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  

AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL((AAUUAABB))  wwaass  hheelldd  oonn  0022..1111..22001188..    

    

CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS//BBSSNNLLEEUU,,  CCoomm..CChhaannddeesswwaarr  SSiinngghh,,  GGSS//NNFFTTEE,,  CCoomm..KK..SSeebbaassttiinn,,  GGSS//SSNNEEAA,,  

CCoomm..PPrraahhllaadd  RRaaii,,GGSS//AAIIBBSSNNLLEEAA,,  CCoomm..RRaavvii  SShhiill  VVeerrmmaa,,  GGSS//AAIIGGEETTOOAA,,  CCoomm..SSuurreesshh  

KKuummaarr,,GGSS//BBSSNNLL  MMSS,,  CCoomm..  RReevvttii  PPrraassaadd,,  AAGGSS//BBSSNNLL  AATTMM,,  CCoomm..  RRaasshhiidd  KKhhaann,,  AAGGSS//TTEEPPUU  aanndd  

CCoomm..HH..PP..SSiinngghh,,  DDyy..GGSS//BBSSNNLL  OOAA  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ttaallkkss  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  AAUUAABB..    

    

FFrroomm  tthhee  DDooTT,,  MMss..  AAnnuurraaddhhaa  MMiittrraa//MMeemmbbeerr((FFiinnaannccee)),,  SShhrrii  RRaavvii  KKaanntt//MMeemmbbeerr((SSeerrvviicceess)),,  

SShhrrii..NN..SSiivvaassaaiillaamm//SSppeecciiaall  SSeeccrreettaarryy  aanndd  SShhrrii  RR..KK..KKhhaannddeellwwaall//  JJooiinntt  SSeeccrreettaarryy((AAddmmnn..))  ppaarrttiicciippaatteedd..  

    

FFrroomm  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee,,  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa//CCMMDD  BBSSNNLL,,  MMss..  SSuujjaattaa  TT..  RRaayy//  

DDiirreeccttoorr((HHRR)),,  SShhrrii  SSaauurraabbhh  TTyyaaggii//SSrr..GGMM((EEsstttt)),,  SShhrrii  AA..MM..GGuuppttaa//GGMM((SSRR))  aanndd  SShhrrii  SShheeoo  SShhaannkkaarr  

PPrraassaadd//DDGGMM((EEsstttt..))  ppaarrttiicciippaatteedd..  

    

AAtt  tthhee  oouuttsseett,,  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  DDooTT  ffaaiilleedd  ttoo  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  

ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC))  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  2244--0022--22001188,,  iinn  

vviieeww  ooff  wwhhiicchh  tthhee  AAUUAABB  hhaass  bbeeeenn  ccoommppeelllleedd  ttoo  ggoo  oonn  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee..  OOnn  tthhee  33rrdd  PPaayy  

RReevviissiioonn  iissssuuee,,  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm  aassssuurreedd  tthhaatt  tthhee  CCaabbiinneett  NNoottee,,  ffoorr  ggeettttiinngg  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  

tthhee  CCaabbiinneett,,  wwoouulldd  bbee  sseenntt  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  TThhee  AAUUAABB  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  wwiitthhiinn  tthhrreeee  mmoonntthhss  tthhee  PPaayy  

RReevviissiioonn  iissssuuee  hhaass  ttoo  bbee  sseettttlleedd  ffuullllyy,,  ootthheerrwwiissee,,  PPaarrlliiaammeenntt  eelleeccttiioonnss  wwoouulldd  bbee  aannnnoouunncceedd,,  

sseettttlleemmeenntt  ooff  PPaayy  RReevviissiioonn  wwoouulldd  bbeeccoommee  ddiiffffiiccuulltt..  SSeeccrreettaarryy  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  ssoommee  qquueerriieess  aarree  tthheerree,,  

iitt  wwiillll  bbee  rraaiisseedd  bbyy  DDooTT  ttoo  BBSSNNLL  iinn  aa  wweeeekk..  AAss  aanndd  wwhheenn  BBSSNNLL  rreepplliieess  iitt  wwiillll  bbee  pprroocceesssseedd..  AAUUAABB  

ddeemmaannddeedd  tthhee  ffoorrmmaalliittiieess  ooff  CCaabbiinneett  mmeemmoo  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  bbeeffoorree  tthhiiss  mmoonntthh..  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm  

aassssuurreedd  ttoo  aacctt  ffaasstt..  

    

OOnn  tthhee  iissssuueess  ooff  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm,,  PPaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  

ppaayy  aanndd  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  iissssuueess,,  vveerryy  uusseeffuull  ddiissccuussssiioonn  ttooookk  ppllaaccee..  OOnn  tthhee  44GG  iissssuuee,,  tthhee  CCaabbiinneett  

NNoottee  hhaass  bbeeeenn  sseenntt  ffoorr  iinntteerr--mmiinniisstteerriiaall  ccoonnssuullttaattiioonn,,  aanndd  ssoooonn  iitt  wwiillll  ggoo  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  

CCaabbiinneett..  OOnn  tthhee  iissssuuee  ooff  PPaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  iinnsstteeaadd  ooff  mmaaxxiimmuumm  

ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee,,  tthhee  mmaatttteerr  iiss  bbeeiinngg  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

EExxppeennddiittuurree,,  wwiitthh  aa  ppoossiittiivvee  nnoottee  ooff  tthhee  DDooTT,,  bbyy  nneexxtt  wweeeekk..  OOnn  tthhee  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  

rreettiirreeeess,,  tthhee  SSeeccrreettaarryy  TTeelleeccoomm  aappppeeaarreedd  ttoo  bbee  ccoonnvviinncceedd  wwiitthh  tthhee  aarrgguummeennttss  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  tthhaatt  iitt  

sshhoouulldd  nnoott  bbee  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  PPaayy  RReevviissiioonn  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess..  SShhee  ddiirreecctteedd  tthhee  MMeemmbbeerr  

((SSeerrvviicceess))  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  ddiissccuussss  tthhee  iissssuuee  wwiitthh  hheerr..  OOnn  tthhee  3300%%  SSuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ffoorr  tthhee  

DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  eemmppllooyyeeeess,,  tthhee  SSeeccrreettaarryy  TTeelleeccoomm  ssaaiidd  tthhaatt  iitt  sshhoouulldd  bbee  sseettttlleedd  bbyy  tthhee  

BBSSNNLL..  TThheerreeaafftteerr  CCMMDD  aassssuurreedd  ttoo  eexxaammiinnee  aannootthheerr  22%%..  



  

AAfftteerr  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  wwaass  hheelldd  aanndd  aa  rreevviieeww  wwaass  

mmaaddee..  TThhee  mmeeeettiinngg  eexxpprreesssseedd  iitt’’ss  ssaattiissffaaccttiioonn  aabboouutt  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  oonn  tthhee  iissssuueess  ooff  AAlllloottmmeenntt  ooff  

44GG  ssppeeccttrruumm,,  PPaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  aanndd  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn..  EEvveenn  tthhoouugghh  tthhee  aapppprrooaacchh  

ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  wwaass  ppoossiittiivvee  yyeesstteerrddaayy,,  tthhee  AAUUAABB  mmeeeettiinngg  vviieewweedd  tthhaatt  tthhee  pprrooggrreessss  iinn  

tthhee  mmaatttteerr  ooff  33rrdd  ppaayy  rreevviissiioonn  iiss  nnoott  ssaattiissffaaccttoorryy..  

  

HHeennccee,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  ttoo  ggoo  aahheeaadd  wwiitthh  tthhee  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  ooff  hhoollddiinngg  rraalllliieess  oonn  

1144..1111..22001188,,  aanndd  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  oorrggaanniissee  tthhee  ssaammee..  IItt  iiss  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  

AAUUAABB  wwiillll  aaggaaiinn  mmeeeett  oonn  1144--1111--22001188,,  ttoo  rreevviieeww  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  

  

OOrrggaanniissaattiioonnaall  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  AAUUAABB..  
 

PPrriioorr  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  wwaass  hheelldd  aatt  NNFFTTEE’’ss  ooffffiiccee,,  

uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  CCoomm..  CChhaannddeesswwaarr  SSiinngghh,,  GGSS,,  NNFFTTEE  BBSSNNLL..  AAfftteerr  ffiinnaalliissiinngg  tthhee  ssttrraatteeggyy  

ttoo  bbee  aaddoopptteedd  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ddiissccuusssseedd  aabboouutt  tthhee  wwaayyss  

aanndd  mmeeaannss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  uunniittyy  ooff  tthhee  AAUUAABB  aanndd  iittss  ffuunnccttiioonniinngg..  AAfftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn,,  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  aarree  ttaakkeenn  uunnaanniimmoouussllyy::--  

    

((11))  CCoomm..CChhaannddeesswwaarr  SSiinngghh,,  GGSS,,  NNFFTTEE  BBSSNNLL,,  iiss  eelleecctteedd  aass  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  AAUUAABB..  

((22))  CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS,,  BBSSNNLLEEUU,,  iiss  eelleecctteedd  aass  tthhee  CCoonnvveennoorr  ooff  tthhee  AAUUAABB..  

((33))  NNoottiicceess  ffoorr  ssttrruugggglleess  wwiillll  ggoo  wwiitthh  tthhee  ssiiggnnaattuurreess  ooff  aallll  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff  tthhee  

ccoonnssttiittuueennttss..  

((44))  AAllll  ootthheerr  lleetttteerrss  //  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt//  DDooTT  //  GGoovveerrnnmmeenntt,,  wwiillll  bbee  

ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrmmaann  aanndd  tthhee  CCoonnvveennoorr..  

((55))  AAUUAABB  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbee  ffoorrmmeedd  aatt  aallll  cciirrcclleess  aanndd  ddiissttrriiccttss,,  wwhheerreevveerr  iitt  iiss  nnoott  ffoorrmmeedd  ssoo  

ffaarr..  AAss  rreeggaarrddss  tthhee  ppoossttss  ooff  CChhaaiirrmmaann  aanndd  CCoonnvveennoorr,,  tthhee  ppaatttteerrnn  aaddoopptteedd  aatt  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  

lleevveell  sshhoouulldd  bbee  aaddoopptteedd  aatt  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveellss  aallssoo..  
  
  

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


