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CCHHQQ  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  
DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  AAffffiilliiaatteess..  
 

DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  
 

AAss  yyoouu  mmaayy  bbee  aawwaarree,,  CCoomm..KK..GG..jjaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  hhaadd  ttoo  ttaakkee  ssiixx  mmoonntthhss  lleeaavvee  
ffrroomm  NNoovveemmbbeerr,,  22001177  ttoo  ggoo  ttoo  UUSSAA  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  hhiiss  ddaauugghhtteerr..  
CCoomm..DD..BBaassuu,,  AAssssiissttaanntt  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  wwaass  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  aacctt  aass  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  bbyy  
tthhee  aavvaaiillaabbllee  CCEECC  hheelldd  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  2255--1100--22001177..  DDuurriinngg  hhiiss  aabbsseennccee  ffrroomm  tthhee  ccoouunnttrryy,,  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  wwaass  aabbllee  ttoo  ddoo  aallll  tthhee  rreeqquuiirreedd  wwoorrkkss  uuttiilliizziinngg  iinntteerrnneett  ffaacciilliittyy..  OOtthheerr  
uurrggeenntt  iissssuueess  wweerree  ddeeaalltt  bbyy  CCoommss..  VV..AA..NN..NNaammbbooooddiirrii,,  AAddvviissoorr,,  DD..BBaassuu,,  AAccttiinngg  GGeenneerraall  
SSeeccrreettaarryy  aanndd  CCoomm..RR..AA..NNaaiirr,,  TTrreeaassuurreerr..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  rreettuurrnneedd  ttoo  IInnddiiaa  oonn  2299--0044--
22001188  aanndd  hhaass  jjooiinneedd  CCHHQQ  oonn  1155--0055--22001188..  
 

WWAAGGEE  RREEVVIISSIIOONN  AANNDD  PPEENNSSIIOONN  RREEVVIISSIIOONN;;--SSTTUUGGGGLLEESS  MMAADDEE  IITT  

PPOOSSSSIIBBLLEE..  
 

IInn  tthhee  wwaakkee  ooff  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  ssttiippuullaatteedd  bbyy  tthhee  33rrdd  PPRRCC  BBSSNNLL  iiss  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  
ppaayy  rreevviissiioonn  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwaass  ttaakkiinngg  aa  nneeggaattiivvee  ssttaanndd  ddeessppiittee  ppoossiittiivvee  
rreeccoommmmeennddaattiioonn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt..  OOnn  tthhee  iissssuuee  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  aallssoo  tthhee  
ppoossiittiioonn  wwaass  ssaammee  eevveenn  tthhoouugghh  AAIIBBDDPPAA  ccoonndduucctteedd  aa  tthhrreeee  pphhaasseedd  aaggiittaattiioonnaall  
pprrooggrraammmmee..  TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ttoo  oorrggaanniizzee  ccoonnttiinnuuoouuss  ssttrruuggggllee  
iinncclluuddiinngg  ssttrriikkee  ddeemmaannddiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn,,  rroollll  bbaacckk  ooff  ssuubbssiiddiiaarryy  ttoowweerr  
ccoommppaannyy  wwaass  tthhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttuurrnnaarroouunndd..  FFiinnaallllyy,,  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  hhaadd  ttoo  
ddiissccuussss  tthhee  iissssuueess  wwiitthh  AAUUAABB  lleeaaddeerrss  oonn  2244--0022--22001188  aanndd  aaggrreeeedd  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  
ppeennssiioonn  rreevviissiioonn..  AAnndd  aass  aa  rreessuulltt,,  DDPPEE  hhaass  rreepplliieedd  ttoo  DDooTT,,  bbeeiinngg  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
mmiinniissttrryy,,  ttoo  iinniittiiaattee  aaccttiioonn  ttoo  ggeett  tthhee  eexxeemmppttiioonn  ooff  tthhee  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  ffrroomm  tthhee  
ccaabbiinneett..  DDooTT  hhaass  nnooww  ggiivveenn  tthhee  nnoodd  ttoo  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  ssttaarrtt  nneeggoottiiaattiioonn  wwiitthh  tthhee  
rreeccooggnniizzeedd  uunniioonnss  ffoorr  tthhee  wwaaggee  aaggrreeeemmeenntt  ooff  tthhee  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess..  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  
rreeppoorrtteedd  ttoo  bbee  pprroocceessssiinngg  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  aa  jjooiinntt  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  ssaammee..  
 

PPEENNSSIIOONN  RREEVVIISSIIOONN  WWIITTHH  1155%%  FFIITTMMEENNTT  FFRROOMM  0011--0011--22001177  
 

CCHHQQ  hhaadd  ggiivveenn  aa  ddeettaaiilleedd  lleetttteerr  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoomm  wwiitthh  ccooppiieess  ttoo  
bbootthh  MMeemmbbeerr((FFiinnaannccee))  aanndd  MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviiccee))  ddeemmaannddiinngg  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  
aabbssoorrbbeedd  rreettiirreeeess  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt,,  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  33rrdd  PPRRCC  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt,,  ffrroomm  0011--0011--22001177..  TThhoouugghh  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aarree  ffoorr  tthhee  eexxeeccuuttiivveess,,  tthhee  
ssaammee  ffiittmmeenntt  uusseedd  ttoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess  aallssoo  aafftteerr  aa  nneeggoottiiaatteedd  sseettttlleemmeenntt..  
WWhheenn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  22nndd  PPRRCC  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  BBSSNNLL,,  tthhee  ssaammee  ffiittmmeenntt  wwaass  
ggrraanntteedd  ffoorr  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffrroomm  0011--0011--22000077..  NNooww,,  tthhee  ddiiffffeerreennccee  ffrroomm  tthhee  llaasstt  
ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  iiss  tthhaatt  tthhee  6600::4400  ccoonnddiittiioonn  hhaavviinngg  bbeeeenn  aannnnuulllleedd,,  tthhee  eennttiirree  ppeennssiioonn  



lliiaabbiilliittyy  iiss  oonnllyy  wwiitthh  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt..  IItt  iiss  iinn  tthhiiss  bbaacckkggrroouunndd  tthhaatt  wwee  hhaavvee  
ddeemmaannddeedd  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiitthhoouutt  wwaaiittiinngg  ffoorr  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffrroomm  0011--0011--22001177..  
TThhoouugghh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aaggrreeeedd  ffoorr  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL  aafftteerr  ccoonnttiinnuuoouuss  
ssttrruuggggllee  aanndd  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  oonn  2244--0022--22001188,,  iitt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  
bbee  ddeellaayyeedd  dduuee  ttoo  vvaarriioouuss  rreeaassoonnss..  
 

CCoomm..KK..GG..  JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  hhaadd  aa  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn  oonn  tthhee  iissssuuee  wwiitthh  
SShhrrii..SS..KK..JJaaiinn,,  DDDDGG  ((EEsstttt)),,  DDooTT  oonn  2299--0055--22001188..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  DDDDGG,,  iiff  tthhee  ppeennssiioonn  
rreevviissiioonn  iiss  ggiivveenn  bbeeffoorree  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  iitt  wwoouulldd  ccrreeaattee  aann  aannoommaallyy  ttoo  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  
rreettiirriinngg  ooffffiicciiaallss..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhiiss  ccoouulldd  bbee  sseettttlleedd  bbyy  ggiivviinngg  tthhee  
ssaammee  ffiittmmeenntt  ttoo  tthhee  rreettiirriinngg  ooffffiicciiaallss..  BBuutt  DDDDGG  aarrgguueedd  tthhaatt  tthhee  ppeennssiioonn  oonn  rreettiirreemmeenntt  
sshhoouulldd  bbee  oonnllyy  5500%%  ooff  tthhee  llaasstt  ppaayy  ddrraawwnn  aass  ppeerr  rruullee  3377AA..  AAggaaiinn  oonn  3311--0055--22001188,,  
CCoommss..VV..AA..NN..NNaammbbooooddiirrii,,  AAddvviissoorr  aanndd  KK..GG..JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  aalloonngg  wwiitthh    
  

CCoomm..GG..LL..JJooggii,,  CChhaaiirrmmaann,,  SSNNEEAA  mmeett  SShhrrii..PPrraabbaasshh  SSiinngghh,,  MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviiccee))  aanndd  
ddeemmaannddeedd  ttoo  ddeelliinnkk  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffrroomm  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  pprreeppaarree  tthhee  ccaabbiinneett  nnoottee  ffoorr  
ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt..  TThhee  MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviiccee))  aasskkeedd  tthhee  DDDDGG  ((EEsstttt)),,  wwhhoo  wwaass  
aallssoo  pprreesseenntt,,  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  iissssuuee  ppoossiittiivveellyy..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  
pprroobblleemm  ooff  ggiivviinngg  mmoorree  tthhaann  5500%%  ooff  tthhee  llaasstt  ppaayy  ddrraawwnn  ttoo  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  rreettiirriinngg  ooffffiicciiaallss  
ccaann  bbee  ssoollvveedd  iiff  aa  ffoorrmmuullaattiioonn  iiss  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  tthhee  ccaabbiinneett  nnoottee  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  tthhee  
bbeenneeffiitt  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  bbee  ggrraanntteedd  aafftteerr  oonnee  wweeeekk  ooff  rreettiirreemmeenntt..  TThhee  DDDDGG  tthheenn  aasskkeedd  
tthhee  ddeelleeggaattiioonn  ttoo  ggiivvee  hhiimm  aa  nnoottee  iinnccoorrppoorraattiinngg  tthhee  iinnppuuttss  ffoorr  ffuurrtthheerr  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
 

IISSSSUUEESS  RREELLAATTEEDD  TTOO  BBSSNNLL  MMRRSS..  
 

IItt  wwaass  aafftteerr  ssttrreennuuoouuss  eeffffoorrttss  aanndd  ssttrruugggglleess  bbyy  nnoott  oonnllyy  ppeennssiioonneerrss  oorrggaanniizzaattiioonn  bbuutt  aallssoo  
bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  tthhee  qquuaarrtteerrllyy  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  ((wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr))  
wwaass  ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  rreettiirreeeess  iinniittiiaallllyy  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo  qquuaarrtteerrss  ooff  22001177--1188  aanndd  aafftteerr  mmuucchh  
pprreessssuurree  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ttwwoo  qquuaarrtteerrss  ooff  tthhee  llaasstt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..  
CCoomm..KK..GG..JJaayyaarraajj,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  hhaadd  aa  mmeeeettiinngg  wwiitthh  SShhrrii..SS..KK..SSiinnhhaa,,  GGMM  ((AAddmmnn)),,  
BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  oonn  2222--0055--22001188  aanndd  ddiissccuusssseedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  
BBSSNNLL  MMRRSS..  RReeggaarrddiinngg  eexxtteennddiinngg  ooff  tthhee  qquuaarrtteerrllyy  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  ttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr,,  
22001188--1199,,  tthhee  GGMM  ssttaatteedd  tthhaatt  iitt  iiss  bbeeiinngg  pprroocceesssseedd..  TThhee  uunnsscciieennttiiffiicc  aanndd  iillllooggiiccaall  ccrriitteerriiaa  
bbeeiinngg  ffoolllloowweedd  ttoo  ggrraanntt  tthhee  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  iiss  ccaauussiinngg  sshheeeerr  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ttoo  tthhee  pprree  
22000077  rreettiirreeeess..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  ssuucchh  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  aanndd  rraatthheerr  
ccoommpplleexx  ccrriitteerriiaa  ccaann  bbee  uunnddoonnee  iiff  aa  uunniiffoorrmm  mmoonntthhllyy  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  ooff  RRss..22000000  iiss  
ggrraanntteedd  ttoo  aallll..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  aallssoo  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  aannootthheerr  cchhaannccee  bbee  ggiivveenn  ffoorr  tthhoossee  
wwhhoo  ccoouulldd  nnoott  ggiivvee  ooppttiioonn  ttoo  aavvaaiill  tthhee  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
aanndd  aallssoo  ttoo  tthhoossee  rreettiirriinngg  ssuubbsseeqquueennttllyy..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  aallssoo  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  
tthhee  GGMM,,  tthhee  uunndduuee  ddeellaayy  iinn  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  bbiillllss,,  bbootthh  iinnddoooorr  aanndd  oouuttddoooorr  ddeessppiittee  
rreeppeeaatteedd  iinnssttrruuccttiioonnss  ffrroomm  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  ttoo  sseettttllee  tthhee  bbiillllss  ooff  tthhee  rreettiirreeeess  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss..  
TThhee  GGMM  aassssuurreedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthheessee  wwhhiillee  iissssuuiinngg  ffuurrtthheerr  gguuiiddeelliinneess..    
 

MMUUMMBBAAII  TTEELLEECCOOMM  FFAACCTTOORRYY  CCIIRRCCLLEE  BBRRAANNCCHH..  
 

TThhee  2288tthh  cciirrccllee  bbrraanncchh  wwaass  ffoorrmmeedd  aatt  MMuummbbaaii  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorryy  oonn  0088--0033--22001188..  
CCoomm..VV..AA..NN..NNaammbbbbooddiirrii,,  AAddvviissoorr,,  iinnaauugguurraatteedd  tthhee  ccoonnvveennttiioonn  hheelldd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  OOffffiiccee  
bbeeaarreerrss  wweerree  eelleecctteedd  uunnaanniimmoouussllyy  aanndd  CCoommss..VV..HH..PPhhaarraannddee,,  RR..SS..WWaaiinnggaannaakkaarr  aanndd  
MM..MM..MMaahhaaddiikk  aarree  tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy  aanndd  TTrreeaassuurreerr,,  rreessppeeccttiivveellyy..  
 

UUPP  ((EEAASSTT))  CCIIRRCCLLEE  CCOONNFFEERREENNCCEE  HHEELLDD..  
 

UUPP  ((EEaasstt))  CCiirrccllee  CCoonnffeerreennccee  wwaass  hheelldd  aatt  VVaarraannaassii  oonn  1144--0044--22001188..  CCoomm..DD..BBaassuu,,  AAccttiinngg  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  iinnaauugguurraatteedd  aanndd  CCoommss..KK..RR..YYaaddaavv,,  CCHHQQ  VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,  BBSSNNLLEEUU  aanndd  
RR..KK..MMiisshhrraa,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy,,  BBSSNNLLEEUU  aaddddrreesssseedd..  CCoommss..BB..NN..SSiinngghh,,  KK..RR..YYaaddaavv  aanndd  



CChhaannddrraasseekkhhaarr  SSiinngghh  hhaavvee  bbeeeenn  eelleecctteedd  PPrreessiiddeenntt,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy  aanndd  TTrreeaassuurreerr,,  
rreessppeeccttiivveellyy..  
 

CCEENNTTRRAALL  EEXXEECCUUTTIIVVEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE  MMEEEETTIINNGG  AATT  JJAALLGGAAOONN  
 

TThhee  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg  iiss  ddeecciiddeedd  ttoo  bbee  hheelldd  aatt  JJaallaaggoonn,,  MMaahhaarraasshhttrraa  
oonn  3300tthh  aanndd  3311sstt  JJuullyy,,  22001188..  TThhee  vveennuuee  ooff  tthhee  CCEECC  aanndd  aaccccoommmmooddaattiioonn  iiss  aarrrraannggeedd  aatt  
tthhee  ssppaacciioouuss  JJaaiinn  PPaarrkk,,  JJaaiinn  HHiillllss,,  JJaallggaaoonn..  TThhee  CCEECC  wwiillll  ssttaarrtt  aatt  1100  AAMM  oonn  3300--0044--22001188  
aanndd  mmaayy  ccoonncclluuddee  aatt  44PPMM  oonn  3311--0077--22001188..  IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  sscchheedduullee  ooff  tthhee  
mmeeeettiinngg,,  tthhee  CCHHQQ  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  aanndd  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  bbooookk  tthhee  ttiicckkeettss  
ttoo  eennssuurree  tthheeiirr  ffuullll  ppaarrttiicciippaattiioonn..  AArrrriivvaall  //  ddeeppaarrttuurree  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  sshhoouulldd  bbee  
iinnttiimmaatteedd  wweellll  iinn  aaddvvaannccee  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  mmaakkiinngg  ssuuiittaabbllee  aarrrraannggeemmeennttss..  
NNeecceessssaarryy  ppeerrmmiissssiioonn  mmaayy  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  
aaddddiittiioonnaall  ccoommrraaddeess..  AAccccoommmmooddaattiioonn  wwiillll  bbee  aarrrraannggeedd  ffoorr  3300tthh  aanndd  3311sstt  aanndd  ffoorr  ffeeww  
ccoommrraaddeess  ccoommiinngg  oonn  2299tthh..  TThhee  wweeaatthheerr  wwiillll  bbee  pplleeaassaanntt  bbuutt  ffoorr  ssoommee  rraaiinn  aanndd  uummbbrreellllaa  
mmaayy  bbee  ttaakkeenn..      
 

CCoonnttaacctt  PPeerrssoonnss  ooff  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee..  
 

CCoomm..RR..NN..PPaattiill,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy--  9944221155  2211331111,,  eemmaaiill::  rraammeesshhppaattiillnn@@yyaahhoooo..ccoomm                ..    
CCoomm..AA..RR..PPaattiill,,  PPrreessiiddeenntt,,  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee::  99442233556655999999  
CCoomm..MM..SS..PPaattiill,,  SSeeccrreettaarryy,,  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee::  99442222777744555555  
CCoomm..AAsshhookkDDhhaawwaallee,,  PPrreessiiddeenntt,,  AAllll  IInnddiiaa  KKiissaannSSaabbhhaa  hhaass  ccoonnsseenntteedd  ttoo  iinnaauugguurraattee  tthhee  
ooppeenn  sseessssiioonn..  
  

AALLLL  IINNDDIIAA  CCOONNFFEERREENNCCEE  AATT  KKOOLLKKAATTAA  
 

TThhee  CCiirrccllee  BBrraanncchheess  ooff  KKoollkkaattaa  TTeelleepphhoonneess,,  WWeesstt  BBeennggaall,,  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorryy  &&  SSttoorreess,,  
KKoollkkaattaa  aanndd  oouurr  aaffffiilliiaattee  CCeennttrree  ooff  RReettiirreedd  TTeelleeccoomm  OOffffiicceerrss  ((CCOORRTTOO))  hhaavvee  jjooiinnttllyy  ttaakkeenn  
uupp  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  hhoosstt  tthhee  33rrdd  TTrriieennnniiaall  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  aatt  KKoollkkaattaa  iinn  MMaarrcchh,,  
22001199..  TThhee  mmeeeettiinngg  ooff  vvaarriioouuss  oorrggaanniizzaattiioonnss  hheelldd  aatt  KKoollkkaattaa  hhaass  ffoorrmmeedd  tthhee  RReecceeppttiioonn  
CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  AAIICC..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoommrraaddeess  wweerree  eelleecctteedd  
aass  tthhee  mmaaiinn  ffuunnccttiioonnaarriieess..  
 

 

CChhaaiirrmmaann  ::CCoomm..BBiikkaasshhRRaannjjaannBBhhaattttaacchhaarrjjeeee..  
WWoorrkkiinngg  CChhaaiirrmmeenn::  CCoommss..  DD..BBaassuu,,  SSuussaannttaaGGhhoosshh  aanndd  SSuupprriiyyaaMMiittrraa  
JJooiinntt  GGeenneerraall  CCoonnvveennoorrss  ::  CCoommss..  SSaannjjiibb  BBaanneerrjjeeee  aanndd  PPiijjuusshhCChhaakkrraabboorrttyy  
TTrreeaassuurreerr  ::CCoomm..AAddhhiirr  KKrr  SSeenn..  
  

DDOONNAATTIIOONN  FFRROOMM  7788..22%%  FFIIXXAATTIIOONN  AARRRREEAARRSS..  
 

CCHHQQ  hhaass  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  ddeessppiittee  rreeppeeaatteedd  rreeqquueessttss  ssoommee  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  bbrraanncchheess  hhaavvee  nnoott  
yyeett  mmaaddee  tthhee  ppaayymmeenntt  ttoowwaarrddss  ddoonnaattiioonn  ffrroomm  tthhee  7788..22%%  ffiixxaattiioonn  aarrrreeaarrss..  AA  ffeeww  ddiissttrriiccttss  
hhaavvee  ccoolllleecctteedd  aanndd  sseenntt  tthhee  sshhaarree  ttoo  CCHHQQ  aanndd  CCiirrccllee  ccoorrrreeccttllyy,,  ssoommee  bbrraanncchheess  hhaavvee  
ccoolllleecctteedd  bbuutt  ppaaiidd  oonnllyy  aa  ttookkeenn  aammoouunntt  aanndd  ssoommee  hhaavvee  nnoott  aatt  aallll  ccoolllleecctteedd..  CCoommrraaddeess,,  tthhiiss  
iiss  nnoott  ggoooodd  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  bbee  eennccoouurraaggeedd..  AAllll  oouurr  uunniittss  aarree  aaccccoouunnttaabbllee  aanndd  CCiirrccllee  
SSeeccrreettaarriieess  aanndd  CCHHQQ  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  hhaavvee  ttoo  iinntteerrvveennee  aaggaaiinnsstt  aannyy  ssuucchh  llaappsseess  aanndd  ttoo  
eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ddoonnaattiioonn  iiss  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  aallll  aanndd  tthhee  3300%%  sshhaarreess  aarree  sseenntt  ttoo  tthhee  hhiigghheerr  
bbooddiieess. 
 

PPAAYYMMEENNTTSS  IINN  TTHHEE  BBAANNKK  TTOO  BBEE  IINNTTIIMMAATTEEDD. 
 

CCHHQQ  hhaass  rreeqquueesstteedd  sseevveerraall  ttiimmeess  ttoo  iinnttiimmaattee  tthhee  ppaayymmeenntt  ddeettaaiillss  mmaaddee  iinn  tthhee  bbaannkk  
aaccccoouunntt  ooff  CCHHQQ  tthhrroouugghh  SSMMSS,,  WWhhaattssAApppp  oorr  eemmaaiill..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  ssttiillll  ssoommee  ccoommrraaddeess  ffaaiill  
ttoo  iinnffoorrmm  aanndd  aammoouunnttss  aarree  kkeepptt  iinn  tthhee  ssuussppeennssee  aaccccoouunntt..  TThheerreeffoorree  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  
rreemmiitttteedd  iinn  tthhee  bbaannkk  aaccccoouunntt  aanndd  nnoott  rreecceeiivveedd  tthhee  CCHHQQ  rreecceeiipptt  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  tthhee  CCHHQQ  
TTrreeaassuurreerr//  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
 



SSUUBBSSIIDDIIAARRYY  TTOOWWEERR  CCOOMMPPAANNYY--  AA  SSIINNIISSTTEERR  MMOOVVEE  TTOO  KKIILLLL  BBSSNNLL..  
 

DDeessppiittee  ssttrroonngg  ooppppoossiittiioonn  ffrroomm  aallll  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  aanndd  sseerriioouuss  
ssttrruugggglleess,,  iinncclluuddiinngg  ssttrriikkeess,,  tthhee  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ffoorrmm  aa  sseeppaarraattee  ttoowweerr  
ccoommppaannyy..  TThhoouugghh  iitt  wwaass  aassssuurreedd  tthhaatt  tthhee  ttoowweerr  ccoommppaannyy  wwoouulldd  bbee  uunnddeerr  BBSSNNLL,,  tthhee  
aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aann  IIAASS  ooffffiicceerr  aass  CCMMDD  hhaass  eexxppoosseedd  tthhee  iinntteennttiioonn  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  
7700,,000000  ttoowweerrss  ooff  BBSSNNLL  wweerree  bbuuiilltt  oonnllyy  bbyy  BBSSNNLL  aanndd  ttaakkiinngg  aawwaayy  tthhee  ttoowweerrss  ffrroomm  BBSSNNLL,,  
iiff  aalllloowweedd,,  wwiillll  bbee  tthhee  eenndd  ooff  BBSSNNLL..  FFoorrttuunnaatteellyy,,  tthhee  AAUUAABB  uunnddeerr  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  
BBSSNNLLEEUU  iiss  oobbsseerrvviinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeennttss  kkeeeennllyy  aanndd  rreessoorrttiinngg  ttoo  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonnss  ttoo  
tthhwwaarrtt  tthhee  mmoovvee..  OOff  llaattee,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  DDeellhhii  hhaass  aaddmmiitttteedd  aa  ppeettiittiioonn  ffiilleedd  oonn  
bbeehhaallff  ooff  AAUUAABB  aanndd  hhaass  ppoosstteedd  tthhee  ccaassee  ttoo  2266--0099--22001188..  AAIIBBDDPPAA  hhaass  jjooiinneedd  aallll  tthhee  
aaggiittaattiioonnss  aaggaaiinnsstt  tthhee  ssuubbssiiddiiaarryy  ttoowweerr  ccoommppaannyy  aanndd  CCHHQQ  ccoonnggrraattuullaatteess  aallll  tthhee  ccoommrraaddeess  
ffoorr  tthheeiirr  ssiinncceerree  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  wwee  hhaavvee  ttoo  jjooiinn  ssuucchh  ssttrruugggglleess  iinn  ffuuttuurree  aallssoo..  
 

SSUUPPPPOORRTT  TTHHEE  PPOOSSTTAALL  SSTTRRIIKKEE..  
 

TThhee  GGDDSS  uunniioonnss  iinn  tthhee  PPoossttaall  DDeeppaarrttmmeenntt  hhaavvee  ssttaarrtteedd  aann  iinnddeeffiinniittee  SSttrriikkee  ffrroomm  2222--0055--
22001188  ddeemmaannddiinngg  iimmmmeeddiiaattee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  KKaammaalleesshh  CChhaannddrraa  CCoommmmiitttteeee  rreeppoorrtt  
wwhhiicchh  hhaadd  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  NNoovveemmbbeerr,,  22001166..  TThhee  GGrraammeeeenn  
DDaakk  SSeevvaakkss,,  ffoorrmmeerr  EExxttrraa  DDeeppaarrttmmeennttaall  AAggeennttss  ((EEDDAAss)),,  aarree  tthhee  mmoosstt  eexxppllooiitteedd  sseeccttiioonn  ooff  
wwoorrkkeerrss  aanndd  tthheeyy  aarree  ddeenniieedd  tthhee  cciivviill  sseerrvvaanntt  ssttaattuuss  aanndd  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  77tthh  PPaayy  
CCoommmmiissssiioonn..  NNooww,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  uunnnneecceessssaarriillyy  ddeellaayyiinngg  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  
CCoommmmiitttteeee  rreeppoorrtt  oonn  tthheeiirr  wwaaggeess  aanndd  ootthheerr  sseerrvviiccee  bbeenneeffiittss..  DDeeppaarrttmmeennttaall  eemmppllooyyeeeess  
aallssoo  jjooiinneedd  tthhee  ssttrriikkee  iinn  ssoommee  cciirrcclleess  lliikkee  KKeerraallaa,,  TTaammiill  NNaadduu,,  AAnnddhhrraa,,  TTeellaannggaannaa  aanndd  
WWeesstt  BBeennggaall  iinn  ssoolliiddaarriittyy..  CCHHQQ  hhaadd  aallrreeaaddyy  iissssuueedd  aa  ssttaatteemmeenntt  aanndd  ddiirreeccttiivvee  ffoorr  ssuuppppoorrtt  
aanndd  ssoolliiddaarriittyy  ttoo  tthhee  ssttrriikkee..  
 

CCoommrraaddeess,,  tthhee  eennssuuiinngg  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg  aatt  JJaallggaaoonn  aanndd  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  
CCoonnffeerreennccee  aatt  KKoollkkaattaa  wwiillll  ddeeffiinniitteellyy  rreevviieeww  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess  
aanndd  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  ddeecciissiioonnss..  LLeett  uuss  eeaarrnneessttllyy  ssttrriivvee  ttoo  wwoorrkk  hhaarrdd  ffoorr  wwiiddeenniinngg  oouurr  bbaassee  
bbyy  eennrroolllliinngg  mmoorree  aanndd  mmoorree  mmeemmbbeerrss  aanndd  ssttrreennggtthheenn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ffuurrtthheerr..  
 

WWiitthh  FFrraatteerrnnaall  GGrreeeettiinnggss,,  
  
FFrraatteerrnnaallllyy  yyoouurrss,,  
  
  
  
  

KK..GG..JJaayyaarraajj  
[[GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy]]    


