
  

AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001199//8877                                                                                                                                          1177..0055..22001199  
  

CCiirrccuullaarr  

TToo  
  

AAllll  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess,,  

AAUUAABB..  
  

MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  hheelldd  oonn  1166..0055..22001199..  
  

AA  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  wwaass  hheelldd  aatt  1155::0000  hhrrss..  yyeesstteerrddaayy  tthhee  1166..0055..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  &&  CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..    

NNFFTTEE::      CCoomm..  CChhaannddeesswwaarr  SSiinngghh,,  GGSS  &&  CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..  

SSNNEEAA::    CCoomm..  SSeebbaassttiinn,,  GGSS..  

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

AAIIGGEETTOOAA::  CCoomm..  BBaaddrrii  KKrr..  MMeehhttaa,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt..  
BBSSNNLL  MMSS::    CCoomm..  SSuurreesshh  KKuummaarr,,  GGSS..  

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

TTEEPPUU::      CCoomm..  RRaasshheeeedd  KKhhaann,,  AAGGSS..  

  

DDeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonnss  wweerree  hheelldd  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ssttaattuuss  ooff  AAUUAABB’’ss  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss,,  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  

rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aanndd  vviiccttiimmiissaattiioonnss  oonn  aaccccoouunntt  ooff  oouurr  ssttrruugggglleess..  IInn--ddeepptthh  ddiissccuussssiioonnss  aallssoo  ttooookk  ppllaaccee  wwiitthh  rreeggaarrddss  
ttoo  tthhee  ssttrraatteeggyy  ttoo  bbee  aaddoopptteedd  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ddeemmaannddss,,  iinn  tthhee  bbaacckkddrroopp  ooff  tthhee  cchhaannggiinngg  ppoolliittiiccaall  

sscceennaarriioo..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  aarree  ttaakkeenn  uunnaanniimmoouussllyy::--  

  

((11))  OOnnee  mmoorree  lleetttteerr  iiss  ttoo  bbee  wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  ddeemmaannddiinngg  aa  mmeeeettiinngg  ffoorr  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  

tthhee  iissssuueess  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss..  

((22))  TToo  ddeemmaanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraannccee  ooff  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  oonn  aaccccoouunntt  ooff  MMaannaaggeemmeenntt’’ss  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffoorr  tthhee  SSuuppeerraannnnuuaattiioonn  BBeenneeffiittss..  

((33))  TToo  wwrriittee  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  ddeemmaannddiinngg  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  oonnee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  IIIIMM,,  AAhhmmeeddaabbaadd,,  vviizz..,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  33
rrdd

  PPaayy  RReevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  

TThhee  DDooTT  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aallll  tthhee  nneeggaattiivvee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  IIIIMM,,  AAhhmmeeddaabbaadd,,  lleeaavviinngg  aassiiddee  
tthhee  iimmppoorrttaanntt  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  33

rrdd
  PPaayy  RReevviissiioonn..  

((44))  TToo  wwrriittee  ttoo  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  wwiitthh  ccooppyy  ttoo  tthhee  CCaabbiinneett  SSeeccrreettaarryy,,  eettcc..,,  ddeemmaannddiinngg  iimmmmeeddiiaattee  ffiilllliinngg  uupp  

ooff  tthhee  vvaaccaanntt  ppoossttss  iinn  tthhee  BBSSNNLL’’ss  BBooaarrdd  wwiitthh  rreegguullaarr  DDiirreeccttoorrss..  

((55))  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  aanndd  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree  hhaass  ssoouugghhtt  cceerrttaaiinn  qquueerriieess  ffrroomm  DDooTT,,  oonn  ppeennssiioonn  

rreevviissiioonn..  TThhee  DDooTT  hhaass  ccoonnvveenniieennttllyy  nnoott  ggiivveenn  aannyy  rreeppllyy  ssoo  ffaarr..  IItt  iiss  ddeecciiddeedd  ttoo  wwrriittee  ttoo  tthhee  DDooTT,,  

ddeemmaannddiinngg  ttoo  ggiivvee  iimmmmeeddiiaattee  rreeppllyy  ttoo  tthhee  DDooPP&&PPWW..  
((66))  TToo  wwrriittee  ttoo  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  ddeemmaannddiinngg  iimmmmeeddiiaattee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  nnoottiicceess  iissssuueedd  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

bbrreeaakk--iinn--sseerrvviiccee  uunnddeerr  FFRR  1177  AA..        

  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  

  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  

  
  

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

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

  

  


