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TToo,,  
  

CCHHQQ  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  
DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  &&  AAffffiilliiaatteess..  
  
DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  

TThhee  TThhrreeee  DDaayyss  SSttrriikkee  ccaalllleedd  bbyy  AAUUAABB  iiss  ccrruucciiaall..  
  

IItt  sseeeemmss  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ggooiinngg  bbaacckk  ffrroomm  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  AAUUAABB  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  hheelldd  oonn  tthhee  eevvee  ooff  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  ffrroomm  0033--1122--22001188..  TThheerree  iiss  nnoott  
mmuucchh  pprrooggrreessss  oonn  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn,,  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL  aanndd  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  
bbaassiicc  ppaayy..  SSoommee  ooff  tthhee  bbuurreeaauuccrraattss  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  aarree  ttaakkiinngg  aa  vveerryy  rreettrrooggrraaddee  aanndd  
nneeggaattiivvee  aapppprrooaacchh  aanndd  bbeehhaavvee  aass  iiff  tthheeyy  aarree  tthhee  ssuupprreemmee  aauutthhoorriittyy..  
  

RReevviieewwiinngg  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  AAUUAABB  iinn  iittss  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  2255--0011--22001199  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ggoo  ffoorr  aa  tthhrreeee  ddaayyss  ssttrriikkee  ffrroomm  
1188--0022--22001199..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  ddeecciissiioonnss  aanndd  ddeemmaannddss  ppuutt  ffoorrwwaarrdd;;  
  

DDeecciissiioonnss  
  

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..  
  

WWee  hhaavvee  ttoo  mmaakkee  tthhee  ssttrriikkee  aa  rreessoouunnddiinngg  ssuucccceessss  tthhaatt  wwoouulldd  oonnllyy  hheellpp  ttoo  sseettttllee  tthhee  iissssuueess..  AAllll  AAIIBBDDPPAA  CCiirrccllee  
//DDiissttrriicctt  bbrraanncchheess  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ggeett  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  BBSSNNLLEEUU//AAUUAABB  aanndd  jjooiinn  aallll  tthhee  pprree  ssttrriikkee  ccaammppaaiiggnnss  
aallssoo..  

  

NNCCCCPPAA  MMaassss  DDhhaarrnnaa  oonn  1155--0033--22001199..  
  

IItt  wwaass  ccoommmmuunniiccaatteedd  tthhrroouugghh  tthhee  llaasstt  CCHHQQ  CCiirrccuullaarr  tthhaatt  aa  MMaassss  DDhhaarrnnaa  wwiillll  bbee  ssttaaggeedd  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  1155--0033--
22001199  ddeemmaannddiinngg  sseettttlleemmeenntt  ooff  iissssuueess  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  mmeemmoorraanndduumm  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  iinncclluuddiinngg  
OOppttiioonn  11,,  BBSSNNLL  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn,,  aanndd  mmoonntthhllyy  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  ooff  RRss..22000000..  TThhee  qquuoottaa  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  eeaacchh  
cciirrccllee  wwaass  aallssoo  ccoommmmuunniiccaatteedd  iinn  tthhee  CCiirrccuullaarr  NNoo..44//22001188..  HHoowweevveerr  ffoorr  yyoouurr  rreeaaddyy  rreeffeerreennccee,,  iitt  iiss  oonnccee  aaggaaiinn  
ffuurrnniisshheedd  bbeellooww;;    
  



  
  

AAIIBBDDPPAA  QQuuoottaa  ooff  880000  iiss  ddiissttrriibbuutteedd  aass  ffoolllloowwss;;  DDeellhhii  NNTTRR--  115500,,  HHaarryyaannaa--  7755,,  PPuunnjjaabb--2255,,  RRaajjaasstthhaann--5500,,  UUPP  ((WW))--
7755,,  UUPP  ((EE))--  5500,,  MMPP--5500,,  WWeesstt  BBeennggaall--5500,,  KKoollkkaattaa--5500,,  KKoollkkaattaa  TTFF--0055,,  CCOORRTTOO--1100,,  MMaahhaarraasshhttrraa--1100,,  GGuujjaarraatt1100,,  
KKaarrnnaattaakkaa--4400,,  TTaammiill  NNaadduu--4400,,  KKeerraallaa--4400,,  CChheennnnaaii  TTeelleepphhoonneess--0055,,  CChhaattttiissggaarrhh--0055,,  OOddiisshhaa--0055,,  MMuummbbaaii  TTFF--0055,,  
AALLTTTTCC--  0055,,  NNEE  II--0055,,  NNEE  IIII--0055..  AAssssaamm  --1100,,  AAnnddhhrraa--2255,,  TTeellaannggaannaa--1100..  BBiihhaarr--1100  aanndd  JJ&&KK--0022..  
  

CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  aallllootttteedd  nnuummbbeerr  ooff  ccoommrraaddeess  ooff  ddiissttaanntt  cciirrcclleess  rreesseerrvvee  tthheeiirr  
ttoo  aanndd  ffrroo  ttiicckkeettss  wweellll  iinn  aaddvvaannccee..  CCHHQQ  wwiillll  aarrrraannggee  aaccccoommmmooddaattiioonn  ffoorr  tthhee  ccoommrraaddeess  ccoommiinngg  ffrroomm  ffaarr  ooffff  ppllaacceess  
oonn  1144,,1155  aanndd  1166,,  MMaarrcchh,,  22001199..  TThhoossee  wwhhoo  wwaanntt  aaccccoommmmooddaattiioonn  sshhoouulldd  iinnttiimmaattee  tthheeiirr  aarrrriivvaall//  ddeeppaarrttuurree  ddeettaaiillss  
ttoo  CCHHQQ  tthhrroouugghh  SSMMSS//WWhhaattssAApppp//  eemmaaiill..  TThhee  cclliimmaattee  iinn  DDeellhhii  dduurriinngg  tthhiiss  ttiimmee  wwiillll  bbee  pplleeaassaanntt..  
  

SSuuppppoorrtt  tthhee  ssttrruuggggllee  ooff  CCCCWWFF..  

IInn  tthhee  nnaammee  ooff  ffiinnaanncciiaall  ccoonnssttrraaiinnttss,,  ccoonnttrraacctt  aanndd  ccaassuuaall  wwoorrkkeerrss  ooff  BBSSNNLL  aarree  ddeenniieedd  tthheeiirr  wwaaggeess  ffoorr  tthhrreeee//  ffoouurr  
mmoonntthhss..  IItt  iiss  aa  kknnoowwnn  ffaacctt  tthhaatt  tthheeyy  aarree  bbeeiinngg  ppaaiidd  oonnllyy  mmeeaaggeerr  ssuumm  aass  ddaaiillyy  wwaaggee  wwhhiicchh  iiss  ffaarr  ffrroomm  mmiinniimmuumm  
wwaaggee..  IIff  tthhaatt  iiss  aallssoo  nnoott  ppaaiidd,,  tthhee  ppoooorr  wwoorrkkeerrss  aarree  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  uutttteerr  ssttaarrvvaattiioonn..  TThhiiss  iiss  aa  ggrroossss  iinnjjuussttiiccee  aanndd  
BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  ggiivvee  ssoommee  pprriioorriittyy  ttoo  tthheessee  sseeccttiioonn  ooff  wwoorrkkeerrss..  IInn  mmaannyy  cciirrcclleess  tthheessee  wwoorrkkeerrss  aarree  
oorrggaanniizziinngg  ssttrruugggglleess..  CCHHQQ  rreeqquueessttss  aallll  oouurr  uunniittss  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ssttrruuggggllee  aanndd  eexxtteenndd  aann  hheellppiinngg  hhaanndd  ttoo  tthheemm..    
  

LLeett  uuss  mmaakkee  tthhee  AAIICC  mmeemmoorraabbllee  aanndd  hhiissttoorriicc..  

RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  iiss  wwoorrkkiinngg  oovveerrttiimmee  ffoorr  tthhee  aallll  rroouunndd  ssuucccceessss  ooff  tthhee  33rrdd  TTrriieennnniiaall  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  oonn  
2233rrdd  &&  2244tthh  FFeebbrruuaarryy,,  22001199  aatt  KKoollkkaattaa..  IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  tthhee  ccoo--ooppeerraattiioonn  ooff  aallll  tthhee  AAIIBBDDPPAA  uunniittss  ,,  
ddeelleeggaatteess  aanndd  vviissiittoorrss  iiss  aallssoo  aa  kkeeyy  ffaaccttoorr  ffoorr  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  AAIICC..  CCHHQQ  iinn  iittss  eeaarrlliieerr  cciirrccuullaarrss  hhaadd  ggiivveenn  tthhee  
ddiirreeccttiivveess  aass  ttoo  hhooww  wwee  hhaavvee  ttoo  hheellpp  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ttoo  ffuullffiillll  iittss  dduuttiieess  eeffffeeccttiivveellyy..  RReecceeppttiioonn  
CCoommmmiitttteeee  aallssoo  hhaass  iissssuueedd  aa  ddeettaaiilleedd  ccoommmmuunniiqquuéé  aanndd  sseenntt  ttoo  aallll  CCHHQQ  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  
DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess..  IItt  iiss  aallssoo  ppuubblliisshheedd  iinn  CCHHQQ  wweebbssiittee  aanndd  aallll  tthhee  WWhhaattssAApppp  ggrroouuppss  ffoorr  wwiiddee  ppuubblliicciittyy..  DDeessppiittee  
aallll  tthheessee,,  ssoommee  ooff  oouurr  uunniittss  aarree  aaccttiinngg  aass  iiff  nnootthhiinngg  iiss  kknnoowwnn  ttoo  tthheemm..  TThhiiss  iiss  qquuiittee  ddiissaappppooiinnttiinngg  aanndd  
eemmbbaarrrraassssiinngg..    PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt;;  
  

11..  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  oonnllyy  sshhoouulldd  ffoorrwwaarrdd  tthhee  lliisstt  ooff  ddeelleeggaatteess//  vviissiittoorrss  wwiitthh  aallll  tthhee  ddeettaaiillss  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  
RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ccoommmmuunniiqquuéé  aanndd  nnoo  lliisstt  sseenntt  bbyy  ootthheerrss  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd..  

22..  IItt  wwaass  ssppeecciiffiiccaallllyy  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  cciirrccuullaarrss  tthhaatt  aannyy  cciirrccllee  wwaanntt  vviissiittoorrss//oobbsseerrvveerrss  iinn  aaddddiittiioonn  
ttoo  tthhee  aallllootttteedd  ddeelleeggaatteess,,  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  hhaass  ttoo  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee..  BBuutt  iitt  iiss  
rreeppoorrtteedd  bbyy  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  tthhaatt  cceerrttaaiinn  cciirrcclleess  hhaavvee  sseenntt  tthhee  lliisstt  ooff  vviissiittoorrss  wwiitthhoouutt  tthhee  pprriioorr  
ccoonnsseenntt  ooff  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee..  SSuucchh  vviissiittoorrss  wwiillll  nnoott  bbee  aaddmmiitttteedd..  

33..  AAddmmiissssiioonn  ooff  ddeelleeggaatteess  aanndd  vviissiittoorrss//  oobbsseerrvveerrss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  ppaayymmeenntt  ooff  ddeelleeggaattee  ffeeee  @@  RRss..11000000  aanndd  
cclleeaarraannccee  ooff  CCHHQQ  qquuoottaa  uupp  ttoo  DDeecceemmbbeerr,,  22001188..  

44..  IInn  ssppiittee  ooff  rreeppeeaatteedd  rreeqquueessttss,,  ssoommee  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  BBrraanncchheess  aarree  yyeett  ttoo  rreemmiitt  tthhee  AAIICC  ffuunndd  @@  RRss..5500  ppeerr  
mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ttoottaall  mmeemmbbeerrss  ooff  eeaacchh  ddiissttrriicctt..  TThhee  aammoouunntt  mmaayy  pplleeaassee  bbee  rreemmiitttteedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  bbaannkk  
aaccccoouunntt  ooff  tthhee  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  wwiitthh  iinnttiimmaattiioonn  bbyy  SSMMSS,,  WWhhaattssAApppp  oorr  eemmaaiill  ttoo  bbootthh  RReecceeppttiioonn  
CCoommmmiitttteeee  aanndd  CCHHQQ..  TThhoossee  wwhhoo  hhaavvee  aallrreeaaddyy  mmaaddee  tthhee  rreemmiittttaannccee  aallssoo  sshhoouulldd  sseenndd  tthhee  iinnttiimmaattiioonn  
mmeennttiioonniinngg  CCiirrccllee,,  DDiissttrriicctt,,  aammoouunntt  aanndd  ddaattee  ooff  rreemmiittttaannccee..    

55..  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  sseenndd  tthhee  aaddvveerrttiisseemmeennttss  ccoolllleecctteedd  ffoorr  tthhee  ssoouuvveenniirr  ttoo  bbee  rreelleeaasseedd  aatt  
tthhee  iinnaauugguurraall  sseessssiioonn  ooff  tthhee  ccoonnffeerreennccee..  

66..  RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ccoouunntteerrss  wwiillll  ffuunnccttiioonn  aatt  iimmppoorrttaanntt  rraaiillwwaayy  ssttaattiioonnss  oonnllyy  ffrroomm  tthhee  mmoorrnniinngg  ooff  2222--
0022--22001199..  TThhoossee  wwhhoo  aarrrriivvee  eeaarrlliieerr  wwiillll  hhaavvee  ttoo  mmaakkee  tthheeiirr  oowwnn  aarrrraannggeemmeennttss  wwiitthh  gguuiiddaannccee  ffrroomm  tthhee  
RReecceeppttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  iiff  rreeqquuiirreedd..  

  

CCoomm..HHaannnnaann  MMoollllaahh,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  AAllll  IInnddiiaa  KKiissaann  SSaabbhhaa  hhaass  kkiinnddllyy  ccoonnsseenntteedd  ttoo  iinnaauugguurraattee  tthhee  AAIICC..  CCoommss..  
KKKKNN  KKuuttttyy,,  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall,,  NNCCCCPPAA,,  PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  BBSSNNLLEEUU,,  VVAANN  NNaammbbooooddiirrii,,  AAddvviissoorr,,  
KK..RRaagghhaavveennddrraann,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  AAIIPPRRPPAA,,  AAnniimmeesshh  MMiittrraa,,  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall,,  BBSSNNLL  CCCCWWFF  aanndd  
PP..VV..CChhaannddrraasseekkhhaarraann,,  PPaattrroonn  wwiillll  aaddddrreessss..  OOuurr  PPrreessiiddeenntt  CCoomm..AA..KK..BBhhaattttaacchhaarrjjeeee  wwiillll  pprreessiiddee..  
  

SSoo  CCoommrraaddeess,,  wwee  hhaavvee  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  iissssuueess  sseerriioouussllyy  aanndd  ttaakkee  iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonnss  aanndd  ccoommpplleettee  tthhee  ccoonnffeerreennccee  
wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiitteedd  ttiimmee  ffrraammee..  LLeett  uuss  ffuullffiillll  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  wwiitthh  uuttmmoosstt  ccoommmmiittmmeenntt  aanndd  ddiisscciipplliinnee,,  kkeeeeppiinngg  
uupp  oouurr  ggrreeaatt  ttrraaddiittiioonn..  
  

WWiitthh  RReevvoolluuttiioonnaarryy  GGrreeeettiinnggss,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  
  
  
  
KK..GG..  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  


