
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
NNoo::  UUAA//22002200//3300                                                                                                                                                    1144..0077..22002211  
  

TToo,,  
  

CCoomm..DD..DD..  MMiissttrryy,,  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  
BBSSNNLL  &&  DDOOTT  PPeennssiioonneerrss  AAssssoocciiaattiioonn  ((IINNDDIIAA))  
441100--AA//441111AA,,  SSwwaammiinnaarraayyaann  AAvveennuuee,,  
OOpppp..    AAEECC  OOvveerr  BBrriiddggee,,  NNaarraannppuurraa,,  
AAhhmmeeddaabbaadd  ––  338800  001133  [[GGuujjaarraatt]]  
  

CCoommrraaddee,,  
  

SSuubb::  --    SSeeeekkiinngg  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess  ooff  tthhee  AAUUAABB  ––  rreegg..  
  

YYoouu  aarree  aawwaarree  tthhaatt  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  iiss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  oorrggaanniissiinngg  ssttrruugggglleess  aanndd  ccaammppaaiiggnnss  
ffoorr  tthhee  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  HHoowweevveerr,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  pprroo--pprriivvaattee  aanndd  aannttii--BBSSNNLL  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  BBSSNNLL  
ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  iinn  aa  ccrriittiiccaall  ccoonnddiittiioonn..  IInn  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  oorrggaanniissee  mmoorree  vviiggoorroouuss  ccaammppaaiiggnnss  aammoonngg  tthhee  
ggeenneerraall  ppuubblliicc  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  mmoobbiilliissee  tthheeiirr  ssuuppppoorrtt  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..    
  

TThhee  AAUUAABB  mmeeeettiinngg  hheelldd  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  0011..0077..22002211,,  hhaass  ffiinnaalliisseedd  cceerrttaaiinn  ddeemmaannddss,,  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  wwhhiicchh  wwiillll  hheellpp  
BBSSNNLL  ttoo  ccoommee  oouutt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss..  TThhee  ddeemmaannddss  aarree::  --    
  

CChhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss  
  

((11))  IImmmmeeddiiaattee  llaauunncchhiinngg  ooff  BBSSNNLL’’ss  44GG  sseerrvviiccee,,  bbyy  wwaayy  ooff  uuppggrraaddaattiioonn  ooff  tthhee  BBTTSSss  aanndd  aallssoo  sstteeppss  ffoorr  
mmoovviinngg  ttoowwaarrddss  tthhee  llaauunncchhiinngg  ooff  55GG  sseerrvviiccee..  

((22))  NNoo  MMoonneettiissaattiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  TToowweerrss  aanndd  ooppttiiccaall  ffiibbrree,,  aass  iiss  bbeeiinngg  ppllaannnneedd  bbyy  tthhee  FFiinnaannccee  MMiinniissttrryy  //  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  

((33))  IImmmmeeddiiaattee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  dduueess  ttoo  BBSSNNLL,,  aammoouunnttiinngg  RRss..3399,,000000  CCrroorree,,  bbyy  tthhee  DDooTT..  
((44))  IImmmmeeddiiaattee  sstteeppss  ttoo  ooffff--sseett  BBSSNNLL’’ss  ddeebbtt,,  tthhrroouugghh  tthhee  MMoonneettiissaattiioonn  ooff  llaannddss..  
((55))  CCoommpplleettee  rreevviieeww  ooff  tthhee  CClluusstteerr  bbaasseedd  OOuuttssoouurrcciinngg  SSyysstteemm..  
((66))  PPrroommpptt  mmaaiinntteennaannccee  ooff  BBTTSSss,,  pprrooppeerr  uupp--kkeeeepp  ooff  tthhee  ppoowweerr  ppllaannttss,,  aass  wweellll  aass  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  bbaatttteerriieess..  
((77))  SSttrreennggtthheenn  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  nneettwwoorrkkss  bbyy  ccaarrrryyiinngg  oouutt  ssppeeeeddyy  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkkss..      

  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aabboovvee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ppeennssiioonneerrss  aarree  aallssoo  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  AAUUAABB..      
  

  IImmmmeeddiiaattee  sseettttlleemmeenntt  ooff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn,,  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  aanndd  EEnnhhaanncceemmeenntt  ooff  SSuuppeerraannnnuuaattiioonn  
BBeenneeffiittss  ((SSAABB))  uupp  ttoo  3300%%,,  ffoorr  tthhee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  EEmmppllooyyeeeess..  

  IImmmmeeddiiaattee  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  tthhee  ssaallaarryy  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuunnee,,  22002211  aanndd  aallssoo  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  
ssaallaarryy  oonn  tthhee  llaasstt  ddaattee  ooff  eevveerryy  mmoonntthh..  

  SSppeeeeddyy  mmeeaassuurreess  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  BBSSNNLL’’ss  FFTTTTHH  sseerrvviiccee..  
  

WWee  aarree  wweellll  aawwaarree  tthhaatt,,  tthhee  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  PPeennssiioonneerrss  OOrrggaanniissaattiioonnss  aarree  aallssoo  vveerryy  mmuucchh  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  tthhee  ccrriissiiss  
bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  BBSSNNLL..  HHeennccee,,  iinn  iitt’’ss  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  0011..0077..22002211,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  sseeeekk  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  aallll  tthhee  
PPeennssiioonneerrss  OOrrggaanniissaattiioonnss,,  ffoorr  tthhee  ssttrruugggglleess  aanndd  ccaammppaaiiggnnss  bbeeiinngg  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  ffoorr  tthhee  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  
PPrreesseennttllyy,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  oorrggaanniissee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprrooggrraammmmeess..    
  

PPrrooggrraammmmee  ooff  AAccttiioonn..  
  

((11))  PPllaaccaarrdd  SShhoowwiinngg  PPrrooggrraammmmee  oonn  1155..0077..22002211..    
((22))  HHuunnggeerr  SSttrriikkee  oonn  2288..0077..22002211..  

  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  tthhee  AAUUAABB  sseeeekkss  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  yyoouurr  eesstteeeemmeedd  OOrrggaanniissaattiioonn  ffoorr  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  
pprrooggrraammmmeess,,  aanndd  aallssoo  ffoorr  aallll  tthhee  ffuuttuurree  pprrooggrraammmmeess  ttoo  bbee  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy, 
 
 

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


