
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

  NNoo::  UUAA//22001199//111100                                                                                                                                0077..0022..22002200  
  

CCiirrccuullaarr  
TToo  
  

AAllll  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess,,  
AAUUAABB..  
  

DDeeaarr  CCoommrraaddeess,,    
  

AA  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  wwaass  hheelldd  yyeesstteerrddaayy  tthhee  0066..0022..22002200  iinn  tthhee  BBSSNNLL  MMSS  OOffffiiccee..  CCoomm..CChhaannddeesswwaarr  
SSiinngghh,,  CChhaaiirrmmaann,,  pprreessiiddeedd  oovveerr  tthhee  mmeeeettiinngg..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  //  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  aallll  tthhee  ccoonnssttiittuueennttss  
ooff  tthhee  AAUUAABB  aatttteennddeedd  tthhee  mmeeeettiinngg,,  aass  ppeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeettaaiillss::--  
  
BBSSNNLLEEUU::    CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS,,  BBSSNNLLEEUU  &&  CCoonnvveennoorr..    
NNFFTTEE::      CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh,,  GGSS,,  NNFFTTEE  &&  CChhaaiirrmmaannmm,,  CCoomm..  IIssllaamm  AAhhmmeedd,,  PPrreessiiddeenntt  &&  

CCoomm..MMaahhaabbiirr  SSiinngghh,,  SSeeccrreettaarryy..  
SSNNEEAA::    CCoomm..  KK..  SSeebbaassttiinn,,  GGSS..  
AAIIBBSSNNLLEEAA::    CCoomm..  SS..  SSiivvaakkuummaarr,,  GGSS  &&  CCoomm..  RRaajjppaall  SShhaarrmmaa,,  AAGGSS..  
FFNNTTOO::    CCoomm..MMoohhiinnddeerr  SSiinngghh,,  OOrrggaanniissiinngg  SSeeccrreettaarryy..  
BBSSNNLL  MMSS::    CCoomm..  SSuurreesshh  KKuummaarr,,  GGSS,,  CCoomm..MMaalllliikkaarrjjuunnaa,,  PPrreessiiddeenntt,,  BBTTEEFF,,  CCoomm..VViirreennddeerr  SSiinngghh,,  

FFiinnaanncciiaall  SSeeccrreettaarryy  &&  CCoomm..RRiisshhii  KKuummaarr,,  AAssssiissttaanntt  FFiinnaanncciiaall  SSeeccrreettaarryy..  
SSNNAATTTTAA::  CCoomm..  SSuurreesshh  KKuummaarr,,  GGSS  &&  CCoomm..PPrriiyyaarraannjjaann  KKuummaarr,,  OOrrggaanniissiinngg  SSeeccrreettaarryy..    
BBSSNNLL  AATTMM::    CCoomm..  RReewwaattii  PPrraassaadd,,  AAGGSS..  
TTEEPPUU::    CCoomm..RRaasshhiidd  KKhhaann,,  AAGGSS..  
BBSSNNLL  OOAA::    CCoomm..  HH..PP..SSiinngghh,,  GGSS  &&  CCoomm..KKaabbeeeerr  DDaass,,  EExx..GGSS..  
  
CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  CCoonnvveennoorr,,  wweellccoommeedd  eevveerryyoonnee  aanndd  bbrriieeffllyy  pprreesseenntteedd  tthhee  aaggeennddaa  iitteemmss  ffoorr  
ddiissccuussssiioonn..  AAllll  tthhee  ccoommrraaddeess  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ddeelliibbeerraattiioonnss..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  aarree  aarrrriivveedd  aatt,,  
aafftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonnss::--  
  

((11))  TThhee  mmeeeettiinngg  eexxpprreesssseedd  iitt’’ss  ddeeeepp  aanngguuiisshh  tthhaatt  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  wwaaggeess  ttoo  
tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  hhaavvee  bbeeccoommee  tthhee  llaasstt  pprriioorriittyy  ooff  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt..  SSaallaarriieess  ffoorr  tthhee  
mmoonntthhss  ooff  DDeecceemmbbeerr,,  22001199  aanndd  JJaannuuaarryy,,  22002200,,  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ppaaiidd..  CCoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  aarree  nnoott  ppaaiidd  
wwaaggeess  ffoorr  tthhee  ppaasstt  1100  mmoonntthhss..  TThhiiss  llaacckkaaddaaiissiiccaall  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ccaannnnoott  bbee  ttoolleerraatteedd..  
TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ppaayy  tthhee  ssaallaarriieess  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr,,  22001199  aanndd  
JJaannuuaarryy,,  22002200  aanndd  sshhoouulldd  eennssuurree  rreegguullaarr  ssaallaarryy  ppaayymmeenntt..  

  

((22))  DDeessppiittee  rreeppeeaatteedd  rreeqquueessttss,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ssoo  ffaarr  nnoott  mmaaddee  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  dduueess,,  ddeedduucctteedd  
ffrroomm  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  ttoowwaarrddss  GGPPFF  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  bbaannkk  llooaann  EEMMII,,  ssoocciieettyy  dduueess,,  LLIICC  
pprreemmiiuumm,,  uunniioonn  //  aassssoocciiaattiioonn  ssuubbssccrriippttiioonn,,  eettcc..,,  ttoo  tthhee  rreessppeeccttiivvee  oorrggaanniissaattiioonnss..  TThhiiss  iiss  ccaauussiinngg  
eexxttrreemmee  hhaarrddsshhiipp  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreemmiitt  aallll  tthhee  dduueess  ttoo  
tthhee  ccoonncceerrnneedd  oorrggaanniissaattiioonnss..    

  

((33))  TThhee  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  ffoorr  BBSSNNLL  wwaass  aannnnoouunncceedd  33  mmoonntthhss  aaggoo,,  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  
ffrruussttrraattiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  nnoott  ttaakkeenn  aannyy  mmeeaanniinnggffuull  aaccttiioonn  ttoo  rroollll--oouutt  
BBSSNNLL’’ss  44GG  sseerrvviiccee..  OOnnee  ooff  tthhee  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee,,  aass  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  UUnniioonn  
CCaabbiinneett,,  iiss  ggrraannttiinngg  SSoovveerreeiiggnn  GGuuaarraanntteeee  BBoonndd  ffoorr  RRss..88550000//--  CCrroorreess  ttoo  BBSSNNLL  aass  ffiinnaanncciiaall  
aassssiissttaannccee..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  SSoovveerreeiiggnn  GGuuaarraanntteeee  BBoonndd  hhaass  nnoott  bbeeeenn  iissssuueedd  ttoo  BBSSNNLL  ssoo  ffaarr..  HHeennccee,,  iitt  
iiss  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aa  lleetttteerr  iiss  ttoo  bbee  wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  rreeqquueessttiinngg  ttoo  
hhoonnoouurr  tthhee  ccoommmmiittmmeennttss  mmaaddee  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..    

  

((44))  CCoonnsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS,,  iinn  mmaannyy  cciirrcclleess,,  wwhhiimmssiiccaall  ttrraannssffeerr  oorrddeerrss  aarree  bbeeiinngg  
iissssuueedd  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  TThhiiss  sshhoouulldd  bbee  ssttooppppeedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

  



((55))  SSoo  ffaarr  aass  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  BBSSNNLL’’ss  sseerrvviicceess  aafftteerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  VVRRSS,,  iitt  iiss  ddeecciiddeedd  ttoo  
ccoolllleecctt  iinnppuuttss  ffrroomm  tthhee  ffiieelldd  uunniittss..  TThhee  AAUUAABB  wwiillll  mmeeeett  aafftteerr  ttwwoo  wweeeekkss  ttoo  rreevviieeww  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  
bbaasseedd  oonn  tthhee  iinnppuuttss  rreecceeiivveedd  aanndd  wwiillll  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..      

  

((66))  DDeessppiittee  sseevveerraall  rreepprreesseennttaattiioonnss  mmaaddee  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ssoo  ffaarr  nnoott  
wwiitthhddrraawwnn  tthhee  nnoottiicceess  iissssuueedd  uunnddeerr  FFRR  1177((AA)),,  ttoo  ssoommee  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  AAUUAABB..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  
CCoomm..KKaabbeeeerr  DDaass,,  EExx..GGSS,,  BBSSNNLL  OOAA,,  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ppaaiidd  aa  ssiinnggllee  nnaayyaa  ppaaiissaa,,  eevveenn  88  mmoonntthhss  aafftteerr  hhiiss  
rreettiirreemmeenntt..  NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  eevveenn  GGPPFF  aammoouunntt  aanndd  LLeeaavvee  EEnnccaasshhmmeenntt  iiss  ttoottaallllyy  uunnjjuussttiiffiieedd..  HHeennccee,,  
iitt  iiss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  hhiiss  tteerrmmiinnaall  bbeenneeffiittss  sshhoouulldd  bbee  sseettttlleedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

  

((77))  CCoonnsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS  iinn  BBSSNNLL,,  tthhee  ppeennssiioonneerrss’’  oorrggaanniissaattiioonnss  hhaavvee  bbeeccoommee  
aaccttiivvee  iinn  eennrroolllliinngg  nneeww  mmeemmbbeerrss  ttoo  tthheeiirr  oorrggaanniissaattiioonnss,,  ffrroomm  aammoonngg  tthhee  VVRRSS  oopptteeeess..  TThhee  mmeeeettiinngg  
eexxpprreesssseedd  iitt’’ss  uunnhhaappppiinneessss    tthhaatt,,  cceerrttaaiinn  ppeennssiioonneerrss  oorrggaanniissaattiioonnss,,  iinn  tthheeiirr  aannxxiieettyy  ttoo  rrooppee  iinn  nneeww  
mmeemmbbeerrsshhiipp,,  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  bbeelliittttlliinngg  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy..  TThhee  
iinnssiinnuuaattiioonn  iiss  tthhaatt,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  aarree  rreemmaaiinniinngg  ddoorrmmaanntt  aanndd  hhaavvee  nnoott  ddoonnee  
aannyytthhiinngg  aaggaaiinnsstt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  IItt  mmuusstt  nnoott  bbee  ffoorrggootttteenn  tthhaatt  iitt  iiss  oonnllyy  tthhee  uunniioonnss  aanndd  
aassssoocciiaattiioonnss  wwhhiicchh  hhaavvee  lleedd  hheerrooiicc  ssttrruugggglleess  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  sseevveerraall  yyeeaarrss  aanndd  hhaavvee  sseettttlleedd  7788..22%%  
IIDDAA  mmeerrggeerr,,  rreemmoovvaall  ooff  6600%%  cceeiilliinngg  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  aanndd  
ssttooppppeedd  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett’’ss  ddeecciissiioonn  ttoo  ffoorrmm  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  AAbboovvee  aallll,,  iitt  iiss  tthhee  
uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  tthhrroouugghh  tthheeiirr  ccoonnssiisstteenntt  ssttrruugggglleess,,  hhaavvee  ffoorrcceedd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  aalllloott  
44GG  ssppeeccttrruumm  ffrreeee  ooff  ccoosstt,,  ttoo  BBSSNNLL..  BBeessiiddeess  iitt  iiss  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  wwhhiicchh  aarree  ccoonnssiisstteennttllyy  
ffiigghhttiinngg  ttoo  sseettttllee  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess..  HHeennccee,,  tthhee  mmeeeettiinngg  rreeqquueesstteedd  tthhee  
ppeennssiioonneerrss’’  aassssoocciiaattiioonnss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  sseellff--rreessttrraaiinn  aanndd  ttoo  ddeessiisstt  ffrroomm  mmaakkiinngg  iinnssiinnuuaattiioonnss,,  bbeelliittttlliinngg  
tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..    

  

((88))  BBaasseedd  oonn  tthhee  aabboovvee  ddeelliibbeerraattiioonnss,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  ttoo  llaauunncchh  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  ttoo  sseettttllee  
tthhee  bbuurrnniinngg  iissssuueess..  TThhee  ddeemmaannddss  aanndd  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  aarree  aass  ffoolllloowwss::--  

  
DDeemmaannddss::  

((11))  IImmmmeeddiiaatteellyy  ppaayy  tthhee  ssaallaarriieess  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr,,  22001199  aanndd  JJaannuuaarryy,,  22002200..  
EEnnssuurree  ttiimmeellyy  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  ssaallaarryy  eevveerryy  mmoonntthh..  

((22))  IImmmmeeddiiaatteellyy  rreemmiitt  tthhee  dduueess  aallrreeaaddyy  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  ttoo  
tthhee  ccoonncceerrnneedd  oorrggaanniissaattiioonnss..  

((33))  IImmmmeeddiiaatteellyy  ttaakkee  sstteeppss  ttoo  llaauunncchh  BBSSNNLL’’ss  44GG  sseerrvviiccee  aatt  tthhee  PPaann  IInnddiiaa  lleevveell..  
IImmmmeeddiiaatteellyy  iissssuuee  SSoovveerreeiiggnn  GGuuaarraanntteeee  BBoonnddss  ffoorr  RRss..88550000  CCrroorreess,,  aass  ppeerr  tthhee  
ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  UUnniioonn  ccaabbiinneett..  

((44))  IImmmmeeddiiaatteellyy  ppaayy  tthhee  wwaaggee  aarrrreeaarrss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  
((55))    IImmmmeeddiiaatteellyy  wwiitthhddrraaww  tthhee  nnoottiicceess  iissssuueedd  ttoo  ssoommee  lleeaaddeerrss,,  uunnddeerr  FFRR  1177((AA))..  

IImmmmeeddiiaatteellyy  sseettttllee  tthhee  tteerrmmiinnaall  bbeenneeffiittss  ooff  CCoomm..  KKaabbeeeerr  DDaass,,  EExx..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  
BBSSNNLL  OOAA..  

((66))  DDoo  nnoott  iissssuuee  wwhhiimmssiiccaall  ttrraannssffeerr  oorrddeerrss  ttoo  eemmppllooyyeeeess  dduuee  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
VVRRSS..      

  
AAggiittaattiioonnaall  PPrrooggrraammmmee::  

  
((11))  LLuunncchh  hhoouurr  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  aatt  aallll  lleevveellss  oonn  1111..0022..22002200..  
((22))  HHuunnggeerr  ssttrriikkee  aatt  aallll  lleevveellss  oonn  2244..0022..22002200..  

  
  

  
    

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


