
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001199//6677                                                                                                                                          2255..0011..22001199  
  

CCiirrccuullaarr  

TToo  
  

AAllll  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess,,  

AAUUAABB..  
  

Meeting of the AUAB held on 25.01.2019. 
  

AA  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  wwaass  hheelldd  aatt  1111::0000  hhrrss..  ttooddaayy  tthhee  2255..0011..22001199,,  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  wwaass  aass  ffoolllloowwss::--  
  

BBSSNNLLEEUU::    CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS,,  BBSSNNLLEEUU  &&  CCoonnvveennoorr..    

NNFFTTEE::      CCoomm..  CChhaannddeesswwaarr  SSiinngghh,,GGSS,,  NNFFTTEE  &&  CChhaaiirrmmaann  aanndd  CCoomm..IIssllaamm  AAhhmmeedd,,  PPrreessiiddeenntt..  

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

AAIIBBSSNNLLEEAA::    CCoomm..  PPrraahhllaadd  RRaaii,,  GGSS  aanndd  aanndd  CCoomm..  SS..  SSiivvaakkuummaarr,,  PPrreessiiddeenntt..  

AAIIGGEETTOOAA::    CCoomm..  RRaavvii  SShhiill  VVeerrmmaa,,  GGSS  aanndd  CCoomm..  BBaaddrrii,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt..  

BBSSNNLL  MMSS::    CCoomm..  SSuurreesshh  KKuummaarr,,  GGSS..  

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

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

TThhee  mmeeeettiinngg  rreevviieewweedd  tthhee  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  AAUUAABB..  TThhee  

mmeeeettiinngg  nnootteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  iissssuuee..  EEvveenn  oonn  tthhee  44GG  

ssppeeccttrruumm,,  iitt  iiss  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  tthhee  NNiittii  AAaayyoogg  aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EExxppeennddiittuurree  hhaavvee  ccrreeaatteedd  

hhuurrddlleess..  OOnn  tthhee  iissssuuee  ooff  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn,,  tthhee  DDooTT  iittsseellff  iiss  ccrreeaattiinngg  hhuurrddlleess,,  ddeessppiittee  tthhee  aassssuurraannccee  ooff  

tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  tthhaatt  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  wwoouulldd  bbee  ddee--lliinnkkeedd  ffrroomm  

ppaayy  rreevviissiioonn..  

  

TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  nnootteedd  wwiitthh  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn,,  tthhee  aallaarrmmiinngg  ssiittuuaattiioonn  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  pprreevvaaiilliinngg  iinn  

BBSSNNLL..  TThhee  CCoommppaannyy  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ttaakkee  bbaannkk  llooaannss  dduuee  ttoo  tthhee  rrooaadd--bblloocckkss  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  DDooTT,,  

ddeelliibbeerraatteellyy..  AAss  aa  rreessuulltt,,  BBSSNNLL  iiss  uunnaabbllee  ttoo  rreelleeaassee  ffuunnddss  ttoo  tthhee  cciirrcclleess,,  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  eelleeccttrriicciittyy  

bbiillllss,,  rreenntt,,  wwaaggeess  ooff  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss,,  eettcc..  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eexxppaannssiioonn  wwoorrkk  aallssoo  ggeettttiinngg  

ddeellaayyeedd,,  aaddvveerrsseellyy  aaffffeeccttiinngg  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..  DDeedduuccttiioonnss  ffrroomm  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  eemmppllooyyeeeess,,  

oonn  aaccccoouunntt  ooff  GGPPFF,,  EEPPFF,,  bbaannkk  EEMMII,,  ssoocciieettyy  dduueess,,  eettcc..,,  aarree  nnoott  bbeeiinngg  rreemmiitttteedd  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  

oorrggaanniissaattiioonnss  //  aaggeenncciieess,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  ssuuffffeerriinngg..    

  

TThhee  DDooTT  iiss  aallssoo  oobbssttrruuccttiinngg  aallll  tthhee  rroouutteess  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  TThhee  GGoovvtt  iinn  nnoo  wwaayy  hheellppiinngg  BBSSNNLL  ttoo  

ggrrooww  ffuurrtthheerr  ttoo  ccoommppeettee  wwiitthh  ootthheerr  ooppeerraattoorrss..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  BBSSNNLL  hhaass  ssuubbmmiitttteedd  iitt’’ss  ““LLaanndd  

MMaannaaggeemmeenntt  PPoolliiccyy””  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  DDooTT,,  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  uuttiilliissaattiioonn  //  lleeaassiinngg  oouutt  ooff  vvaaccaanntt  

llaannddss..  IIff  tthhiiss  PPoolliiccyy  iiss  aapppprroovveedd,,  BBSSNNLL  ccaann  eeaarrnn  RRss..77,,000000  ccrroorreess  ttoo  RRss..1100,,000000  ccrroorreess  aannnnuuaallllyy,,  bbyy  

lleeaassiinngg  //  rreennttiinngg  oouutt  iitt’’ss  vvaaccaanntt  llaannddss..  BBuutt,,  tthhee  DDooTT  iiss  ddeelliibbeerraatteellyy  bblloocckkiinngg  tthhiiss  pprrooppoossaall  aallssoo..    

  

TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ppllaannnneedd  ttoo  oouuttssoouurrccee  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  BBSSNNLL’’ss  ttoowweerrss  aatt  eexxoorrbbiittaanntt  

rraatteess,,  ffoorr  wwhhiicchh  aa  hhuuggee  aammoouunntt  hhaass  ttoo  bbee  ppaaiidd  aannnnuuaallllyy..  AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  iittsseellff,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  

ooppppoosseedd  tthhiiss..  BBuutt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  ggooiinngg  aahheeaadd  wwiitthh  tthhee  aaggeennddaa..  EEvveerryywwhheerree,,  BBSSNNLL  

eemmppllooyyeeeess  aarree  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  ttoowweerrss,,  aanndd  aabbssoolluutteellyy  tthheerree  iiss  nnoo  nneeeedd  ffoorr  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  ssppeenndd  

ssuucchh  aa  hhuuggee  aammoouunntt,,  mmoorree  iimmppoorrttaannttllyy  aatt  aa  ttiimmee  wwhheenn  iitt  iiss  ffaacciinngg  aa  sseerriioouuss  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss..  

  



AAfftteerr  tthhrreeaaddbbaarree  ddiissccuussssiioonn  ooff  aallll  tthhee  aabboovvee  iissssuueess,,  tthhee  AAUUAABB  uunnaanniimmoouussllyy  ccaammee  ttoo  ccoonncclluussiioonn  tthhaatt  iitt  

iiss  hhiigghh  ttiimmee  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  rreevviivvee  tthhee  ssttrruuggggllee..  TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  uunnaanniimmoouussllyy  ccaammee  ttoo  tthhee  

ccoonncclluussiioonn  tthhaatt  ssoommee  nneeww  ddeemmaannddss  hhaavvee  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaanndd,,  wwhhiicchh  aarree  vveerryy  

eesssseennttiiaall  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  uunnaanniimmoouuss  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn  iinn  ttooddaayy’’ss  

mmeeeettiinngg::--  

    

((11))  CCoonnssiiddeerriinngg  vvaarriioouuss  ggrroouunndd  rreeaalliittiieess,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  ttoo  ccaallll  oonn  aallll  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  

NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL  ttoo  ggoo  oonn  aa  tthhrreeee  ddaayy  ssttrriikkee  ffrroomm  1188..0022..22001199..  

((22))  SSttrreeeett  ccoorrnneerr  mmeeeettiinnggss  aarree  ttoo  bbee  oorrggaanniisseedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  ffoorr  55  ddaayyss  ffrroomm  

1111..0022..22001199,,  aanndd  mmoobbiilliissee  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc  ffoorr  tthhee  ssttrriikkee  ddeemmaannddss..    

((33))  PPrreessss  mmeeeettiinnggss  aarree  ttoo  bbee  oorrggaanniisseedd  aatt  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveellss  oonn  1122  oorr  1133  FFeebbrruuaarryy..                  

((44))  TToo  mmeeeett  aallll  ppoolliittiiccaall  ppaarrttiieess,,  ffoorr  mmoobbiilliissiinngg  tthheeiirr  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ddeemmaannddss  eessppeecciiaallllyy,,  tthhee  

rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  
  

DDeemmaannddss  
  

((11))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt..  

((22))  AAlllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL,,  aass  ppeerr  tthhee  pprrooppoossaallss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  

MMaannaaggeemmeenntt..  

((33))  RReevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177..  

((44))  PPaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL  aass  ppeerr  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  rruullee..  

((55))  SSeettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  lleefftt  oouutt  iissssuueess  ooff  tthhee  22nndd  PPaayy  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee..    

((66))  aa))  AApppprroovvaall  ffoorr  BBSSNNLL’’ss  LLaanndd  MMaannaaggeemmeenntt  PPoolliiccyy  wwiitthhoouutt  aannyy  ddeellaayy..  

bb))  EExxppeeddiittiioouussllyy  ccoommpplleettee  tthhee  mmuuttaattiioonn  aanndd  tthhee  pprroocceessss  ooff  ttrraannssffeerrrriinngg  ooff  aallll  aasssseettss  ttoo  

BBSSNNLL,,  aass  ppeerr  tthhee  CCaabbiinneett  ddeecciissiioonn  ttaakkeenn  oonn  tthhee  eevvee  ooff  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL..  

((77))  EExxtteenndd  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  BBSSNNLL,,  ttoo  eennssuurree  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy,,  aass  ppeerr  tthhee  ddeecciissiioonn  ttaakkeenn  bbyy  

tthhee  GGrroouupp  ooff  MMiinniisstteerrss,,  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL..  IIssssuuee  lleetttteerr  ooff  ccoommffoorrtt  ffoorr  

BBSSNNLL’’ss  pprrooppoossaallss  ffoorr  ttaakkiinngg  bbaannkk  llooaannss..  

((88))  SSccrraapp  tthhee  pprrooppoossaall  ffoorr  oouuttssoouurrcciinngg  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  BBSSNNLL’’ss  mmoobbiillee  ttoowweerrss..    

  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  
  

  

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

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

 


