
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001188//5522                                                                                                                                1111..1122..22001188  
  

CCiirrccuullaarr  

TToo  
  

AAllll  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess,,  

AAUUAABB..  
  

CCoommrraaddee,,  
  

AA  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  wwaass  hheelldd  aatt  1111::0000  hhrrss..  ttooddaayy  tthhee  1111..1122..22001188,,  aatt  NNFFTTEE’’ss  ooffffiiccee,,  NNeeww  DDeellhhii..  CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  

SSiinngghh,,  CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB,,  pprreessiiddeedd  oovveerr  tthhee  mmeeeettiinngg..  CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  CCoonnvveennoorr,,  wweellccoommeedd  eevveerryy  oonnee  aanndd  pprreesseenntteedd  

tthhee  aaggeennddaa  iitteemmss..  
  

TThhee  aatttteennddaannccee  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  iiss  aass  ffoolllloowwss::--  
  

BBSSNNLLEEUU::    CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS  aanndd  CCoomm..  SSwwaappaann  CChhaakkrraabboorrttyy,,  DDyy..GGSS..    

NNFFTTEE::      CCoomm..  CChhaannddeesswwaarr  SSiinngghh,,GGSS  aanndd  CCoomm..  KK..SS..  SShheesshhaaddrrii,,  DDyy..GGSS..  

SSNNEEAA::    CCoomm..  SSeebbaassttiinn,,  GGSS  aanndd  CCoomm..  AA..AA..  KKhhaann,,  PPrreessiiddeenntt..  

AAIIBBSSNNLLEEAA::    CCoomm..  SSiivvaakkuummaarr,,  PPrreessiiddeenntt..  

AAIIGGEETTOOAA::    CCoomm..  RRaavvii  SShhiill  VVeerrmmaa,,  GGSS  aanndd  CCoomm..  PPaatthhaakk,,  AAGGSS..  
BBSSNNLL  MMSS::    CCoomm..  SSuurreesshh  KKuummaarr,,  GGSS..  

BBSSNNLL  AATTMM::    CCoomm..  RReevvttii  PPrraassaadd,,  AAGGSS..  

BBSSNNLL  OOAA::    CCoomm..  HH..PP..  SSiinngghh,,  DDyy..GGSS..  
  

TThhee  mmeeeettiinngg  ddiissccuusssseedd  aabboouutt  tthhee  ffoollllooww  uupp  aaccttiioonn  ttoo  bbee  ttaakkeenn,,  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  sseettttlleemmeenntt  rreeaacchheedd  

bbeettwweeeenn  tthhee  AAUUAABB  aanndd  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((IICC))..  TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  ttooookk  ssttoocckk  ooff  tthhee  

ssiittuuaattiioonn  pprreevvaaiilliinngg  aafftteerr  tthhee  ddeeffeerrmmeenntt  ooff  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee..  AAfftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  aarree  

ttaakkeenn  uunnaanniimmoouussllyy::--  
  

11))  TThhee  AAUUAABB  rreepprreesseennttaattiivveess  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  hhaavvee  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  ((TTeelleeccoomm)),,  

MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviicceess)),,  MMeemmbbeerr  ((TTeecchhnnoollooggyy))  aanndd  tthhee  JJooiinntt  SSeeccrreettaarryy  ((AAddmmnn..))  ttoo  ddiissccuussss  aabboouutt  tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  
iissssuueess  ooff  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  rruullee  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL  aanndd  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess..  
  

22))  AAUUAABB  hhaass  aallrreeaaddyy  wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ((TTeelleeccoomm)),,  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt  tthhee  ((iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm))  ttoo  bbee  ppuutt  iinn  

ppllaaccee  bbyy  tthhee  DDooTT,,  aass  ppeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((IICC)),,  sshhoouulldd  bbee  

hheeaaddeedd  bbyy  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  ((TTeelleeccoomm))..  TTooddaayy’’ss  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhiiss  iissssuuee  sshhoouulldd  bbee  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  
tthhee  DDooTT,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  ddeemmaanndd  ooff  tthhee  AAUUAABB  iiss  iimmpplleemmeenntteedd..  

  

33))  TThhee  mmeeeettiinngg  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  AAUUAABB  aatt  tthhee  cciirrccllee  aanndd  tthhee  SSSSAA  lleevveellss  ttoo  hhoolldd  jjooiinntt  GGeenneerraall  BBooddyy  mmeeeettiinnggss  ooff  aallll  tthhee  

ccoonnssttiittuueennttss  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  eexxppllaaiinn  tthhee  ffaaccttss  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ddeeffeerrmmeenntt  ooff  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee..  
IItt  iiss  aallssoo  ddeecciiddeedd  tthheessee  mmeeeettiinnggss  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  aatt  aallll  SSSSAA  lleevveell,,  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  bbeettwweeeenn  2266tthh  ttoo  2299tthh  

DDeecceemmbbeerr,,  22001188..  
  

44))  IInn  ttooddaayy’’ss  mmeeeettiinngg,,  tthhee  AAUUAABB  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aa  ssttaatteemmeenntt  sshhoouulldd  bbee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  

tthhee  sseettttlleemmeenntt  rreeaacchheedd  wwiitthh  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((IICC)),,  aanndd  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  iinn  
wwhhiicchh  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  ffrroomm  0033..1122..22001188  hhaass  bbeeeenn  ddeeffeerrrreedd..  TThhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhiiss  lleetttteerr  sshhoouulldd  bbee  eexxppllaaiinneedd  iinn  

tthhee  jjooiinntt  ggeenneerraall  bbooddyy  mmeeeettiinnggss..  
  

55))  TTooddaayy’’ss  mmeeeettiinngg  aallssoo  ddeecciiddeedd  ttoo  wwrriittee  ttoo  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  ddeemmaannddiinngg  ttoo  iissssuuee  aa  rreeccoorrdd  ooff  ddiissccuussssiioonn,,  ccoonnttaaiinniinngg  

tthhee  aassssuurraannccee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  0022--1122--22001188,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  3300%%  

ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  eemmppllooyyeeeess..  
  

AAllll  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff  tthhee  ccoonnssttiittuueennttss  ooff  tthhee  AAUUAABB  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  iissssuuee  ddiirreeccttiioonnss  ttoo  tthheeiirr  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  

uunniioonnss  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn  iinn  ttooddaayy’’ss  AAUUAABB  mmeeeettiinngg..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy  

  

  
CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh            CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  

CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..              CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..  


