
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001188//5544                                                    1133tthh  DDeecceemmbbeerr,,  22001188                  
                  

CCiirrccuullaarr  

TToo  
  

AAllll  tthhee  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess,,  

CCoonnssttiittuueennttss  ooff  tthhee  AAUUAABB..  
  
  

HHoolldd  JJooiinntt  GGeenneerraall  BBooddyy  mmeeeettiinnggss  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd    

ffrroomm  2266tthh  ttoo  2299tthh  DDeecceemmbbeerr,,  22001188..  
  

CCoommrraaddeess,,  
  

AAtt  tthhee  oouuttsseett,,  tthhee  AAUUAABB  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  lleevveell,,  wwiisshheess  ttoo  hheeaarrttiillyy  ccoonnggrraattuullaattee  yyoouu  aallll,,  ffoorr  tthhee  eexxcceelllleenntt  

pprreeppaarraattiioonnss  ddoonnee  ffoorr  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee,,  wwhhiicchh  wwaass  ttoo  ssttaarrtt  ffrroomm  0033..1122..22001188..  IItt  wwaass  oonnllyy  iinn  tthhee  bbaacckkddrroopp  

ooff  tthhee  eexxtteennssiivvee  pprreeppaarraattiioonnss  mmaaddee  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  aass  wweellll  aass  tthhee  uunnpprreecceeddeenntteedd  ssuuppppoorrtt  ggiivveenn  bbyy  tthhee  mmeeddiiaa  

ffoorr  oouurr  ddeemmaannddss,,  tthhaatt  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ccaalllleedd  tthhee  AAUUAABB  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  oonn  

0033..1122..22001188  aanndd  sseettttlleedd  ssoommee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess..  
  

TThhee  AAUUAABB  mmeeeettiinngg,,  hheelldd  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  1111..1122..22001188,,  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ccaallll  oonn  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveell  

AAUUAABBss,,  ttoo  hhoolldd  JJooiinntt  GGeenneerraall  BBooddyy  mmeeeettiinnggss  aatt  aallll  tthhee  SSSSAAss,,  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  2266
tthh

  ttoo  2299
tthh

  DDeecceemmbbeerr,,  

22001188,,  aanndd  eexxppllaaiinn  aabboouutt  tthhee  ddeecciissiioonnss  rreeaacchheedd  oonn  0033..1122..22001188,,  bbeettwweeeenn  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  tthhee  AAUUAABB..  TThhiiss  ssttaatteemmeenntt  iiss  bbeeiinngg  iissssuueedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  ttoo  pprroovviiddee  yyoouu  wwiitthh  tthhee  ddeettaaiillss  

ooff  tthhee  sseettttlleemmeenntt,,  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  bbee  eexxppllaaiinneedd  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  
  

TThhee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  wwaass  sseerrvveedd  oonn  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm  aanndd  CCMMDD  BBSSNNLL  oonn  

1155..1111..22001188..  TThheerreeaafftteerr,,  ccoouunnttrryy  wwiiddee  pprreeppaarraattiioonnss  ssttaarrtteedd  wwiitthh  ssttaattee  lleevveell  mmeeeettiinnggss  iinn  vveerryy  sshhoorrtt  ppeerriioodd..  

IInniittiiaallllyy  DDooTT  aanndd  HHoonn  MMiinniisstteerr  wwaass  nnoott  eevveenn  iinn  aa  mmoooodd  ttoo  mmeeeett  AAUUAABB..  BBuutt  wwhheenn  tthhee  mmoobbiilliissaattiioonn  ffoorr  tthhee  

ssttrriikkee  ppiicckkeedd  uupp  mmoommeennttuumm,,  ccoouupplleedd  wwiitthh  tthhee  mmeeddiiaa  ssuuppppoorrtt,,  iitt  ssttaarrtteedd  ggeenneerraattiinngg  hheeaatt  iinn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
cciirrcclleess..  OOnn  SSuunnddaayy,,  0022..1122..22001188,,  MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  iinnvviitteedd  tthhee  AAUUAABB  ffoorr  ttaallkkss..  TThhee  

ttaallkkss  wweenntt  oonn  ffoorr  aallmmoosstt  44  hhoouurrss  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  sseenniioorr  ooffffiicceerrss  ooff  DDooTT  aanndd  BBSSNNLL  wwhhiicchh  sshhoowweedd  tthhee  

sseerriioouussnneessss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  SSeeccrreettaarryy  wwaass  sseerriioouuss  iinn  rreessoollvviinngg  tthhee  iissssuueess  aanndd  rreessppoonnddeedd  vveerryy  ppoossiittiivveellyy  

oonn  eeaacchh  ooff  tthhee  ddeemmaannddss,,  aanndd  eexxppllaaiinneedd  tthhee  iinniittiiaattiivveess  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ssoo  ffaarr  dduurriinngg  llaasstt  ttwwoo  wweeeekkss,,  

ttoo  sseettttllee  tthhee  iissssuueess..  IInn  tthhaatt  mmeeeettiinngg,,  wwee  wweerree  ttoolldd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  tthhaatt,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC))  wwaass  

rreettuurrnniinngg  ttoo  DDeellhhii  aatt  88::0000  ppmm  oonn  0022..1122..22001188  aanndd  wwoouulldd  bbee  mmeeeettiinngg  tthhee  AAUUAABB  aatt  1100::0000  aamm  oonn  0033..1122..22001188,,  

aanndd  rreeqquueesstteedd  ddeeffeerr  tthhee  ssttrriikkee  pprrooggrraammmmee,,  ssiinnccee  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC))    iiss  kkeeeenn  ttoo  rreessoollvvee  tthhee  iissssuueess..  TTiillll  tthhaatt  

ddaattee,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  eelleeccttiioonn  ccaammppaaiiggnniinngg  iinn  

RRaajjaasstthhaann,,  aanndd  hhaadd  bbeeeenn  oouutt  ooff  DDeellhhii..    
  

AAtt  tthhiiss  ppooiinntt  ooff  ttiimmee,,  tthhee  AAUUAABB  lleeaaddeerrss  hhaadd  ttoo  ttaakkee  aann  iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonn  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  ggooiinngg  aahheeaadd  wwiitthh  

tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee..  TThhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  wwaass  ttoo  ssttaarrtt  ffrroomm  0000::0000  hhrrss  oonn  0033..1122..22001188..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthhee  

HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  hhaadd  ddeecciiddeedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  AAUUAABB  aatt  1100::0000  aamm  oonn  0033..1122..22001188..  

SSoo,,  aa  ccrruucciiaall  qquueessttiioonn  ccaammee  bbeeffoorree  uuss..  TThhee  qquueessttiioonn  wwaass,,  wwhheetthheerr  ttoo  ggoo  aahheeaadd  wwiitthh  tthhee  ssttrriikkee  aass  ppeerr  tthhee  

ddeecciissiioonn  oorr  nnoott??    
  

AAfftteerr  tthhrreeaaddbbaarree  ddiissccuussssiioonn  iinn  iitt’’ss  mmeeeettiinngg  oonn  tthhee  eevveenniinngg  ooff  0022..1122..22001188,,  tthhee  AAUUAABB  ccaammee  ttoo  tthhee  uunnaanniimmoouuss  

ccoonncclluussiioonn  tthhaatt  iitt  wwaass  nnoott  wwiissee  ttoo  ggoo  oonn  ssttrriikkee  ffrroomm  0000::0000  hhrrss  oonn  0033..1122..22001188,,  wwhheenn  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  

SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  hhaass  ccaalllleedd  tthhee  AAUUAABB  ffoorr  ttaallkkss  aatt  1100::0000  aamm  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy..  TThhee  AAUUAABB  ssttrroonnggllyy  ffeelltt  

tthhaatt  wwee  sshhoouulldd  ddeeffeerr  tthhee  ssttrriikkee  aatt  lleeaasstt  ffoorr  ssoommee  ttiimmee,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  ttaallkkss  bbeettwweeeenn  tthhee  AAUUAABB  aanndd  tthhee  HHoonn’’bbllee  

MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ccaann  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  aa  ccoorrddiiaall  aattmmoosspphheerree..  TThhiiss  iiss  tthhee  rreeaassoonn  wwhhyy  tthhee  

ssttrriikkee  wwaass  iinniittiiaallllyy  ddeeffeerrrreedd  ffoorr  oonnee  wweeeekk..    
  

SSoommee  ffrriieennddss  mmaayy  aarrgguuee  aass  ttoo  wwhhaatt  wwaass  tthhee  nneecceessssiittyy  ttoo  ddeeffeerr  tthhee  ssttrriikkee  ffoorr  oonnee  wweeeekk,,  eevveenn  iiff  tthhee  HHoonn’’bbllee  

MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  ttoo  mmeeeett  uuss  oonn  tthhee  nneexxtt  ddaayy??  WWee  wwiisshh  ttoo  mmaakkee  iitt  cclleeaarr  ttoo  oouurr  

ccoommrraaddeess  tthhaatt,,  ssttrruuggggllee  ppllaayyss  oonnllyy  oonnee  ppaarrtt  iinn  sseettttlliinngg  oouurr  ddeemmaannddss..  TThhee  ootthheerr  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppaarrtt  iiss  nneeggoottiiaattiioonn..  

WWee  rreeqquuiirree  ssttrruuggggllee  ttoo  ccrreeaattee  nneecceessssaarryy  pprreessssuurree  oonn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  //  MMaannaaggeemmeenntt,,  ttoo  ffoorrccee  tthheemm  ttoo  ccoommee  



ttoo  tthhee  nneeggoottiiaattiinngg  ttaabbllee..  OOnnccee  tthhee  pprreessssuurree  iiss  ccrreeaatteedd,,  tthheenn  nneeggoottiiaattiioonn  iiss  vveerryy  mmuucchh  rreeqquuiirreedd  ttoo  sseettttllee  tthhee  

ddeemmaanndd..  
  

TThhrroouugghh  oouurr  mmaassssiivvee  ccoouunnttrryy  wwiiddee  pprreeppaarraattiioonnss,,  wwee  hhaavvee  ccrreeaatteedd  tthhee  nneecceessssaarryy  pprreessssuurree  oonn  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt,,  ttoo  mmaakkee  tthheemm  ttoo  ccoommee  oovveerr  ttoo  tthhee  nneeggoottiiaattiinngg  ttaabbllee..  WWhheenn  tthheeyy  hhaadd  aaggrreeeedd  ttoo  ccoommee  ffoorr  

nneeggoottiiaattiioonn,,  wwee  aallssoo  sshhoouulldd  ggoo  ffoorr  tthhee  nneeggoottiiaattiioonn..  WWee  ccaannnnoott  ssaayy  tthhaatt,,  wwee  wwiillll  ggoo  oonn  ssttrriikkee  aass  ppeerr  oouurr  

ddeecciissiioonn  aallrreeaaddyy  ttaakkeenn,,  eevveenn  iiff  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ccaallllss  uuss  ffoorr  ttaallkkss..        
  

WWee  sshhoouulldd  nnoott  ffoorrggeett  tthhaatt,,  eevveenn  iiff  wwee  ggoo  aahheeaadd  wwiitthh  tthhee  ssttrriikkee  ffrroomm  0033..1122..22001188,,  aafftteerr  33  oorr  44  ddaayyss,,  aaggaaiinn  wwee  

hhaavvee  ttoo  ggoo  ttoo  tthhee  MMiinniisstteerr  oonnllyy  ffoorr  sseettttlliinngg  oouurr  iissssuueess,,  ssiinnccee  hhee  iiss  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ttoo  ttaakkee  oouurr  33
rrdd

  PPaayy    

RReevviissiioonn  iissssuuee  ttoo  tthhee  CCaabbiinneett,,  ffoorr  ggeettttiinngg  tthhee  nneecceessssaarryy  aapppprroovvaall..  SSoo,,  tthhee  AAUUAABB  uunnaanniimmoouussllyy  ddeecciiddeedd  tthhaatt  wwee  

sshhoouulldd  ddeeffeerr  tthhee  ssttrriikkee  ffoorr  ssoommee  ttiimmee,,  ttoo  ccrreeaattee  aa  ccoonndduucciivvee  aattmmoosspphheerree  ffoorr  tthhee  ttaallkkss  ttoo  bbee  hheelldd  wwiitthh  tthhee  
MMiinniisstteerr  aatt  1100::0000  aamm  oonn  0033..1122..22001188..    
  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  aabboovvee  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  tthhee  AAUUAABB  ddeeffeerrrreedd  tthhee  ssttrriikkee  ffoorr  oonnee  wweeeekk  aanndd  wweenntt  ffoorr  ttaallkkss  

wwiitthh  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  oonn  0033..1122..22001188..  IInn  tthhee  ttaallkkss,,  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  HHoonn’’bbllee  

MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  aallll  tthhee  ttoopp  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  DDooTT  wweerree  pprreesseenntt..  CCMMDD  BBSSNNLL  aanndd  DDiirreeccttoorr  

((HHRR))  wweerree  aallssoo  pprreesseenntt..  VVeerryy  sseerriioouuss  ddiissccuussssiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  oonn  aallll  oouurr  ddeemmaannddss..  SSeettttlleemmeenntt  wwaass  rreeaacchheedd  iinn  

rreessppeecctt  ooff  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL,,  PPaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  aanndd  
PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ooff  tthhee  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  ddeettaaiillss  aarree  aass  ffoolllloowwss::--  
  

11..  AAlllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL::  

DDooTT  hhaadd  aallrreeaaddyy  pprreeppaarreedd  tthhee  CCaabbiinneett  NNoottee  ffoorr  aalllloottttiinngg  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL,,  aanndd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  

nnoottiiccee  wwaass  iissssuueedd  ffoorr  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee,,  iitt  wwaass  sseenntt  ffoorr  IInntteerr--MMiinniisstteerriiaall  CCoonnssuullttaattiioonn..  TThhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  

ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ssttaatteedd  tthhaatt  hhee  hhaadd  ddeeppuutteedd  tthhee  AAddddll..  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  ffoorr  ccoommpplleettiinngg  tthhee  

pprroocceessss  ooff  IInntteerr--MMiinniisstteerriiaall  CCoonnssuullttaattiioonn  eexxppeeddiittiioouussllyy..  FFuurrtthheerr,,  hhee  aassssuurreedd  tthhaatt,,  oonnccee  tthhiiss  pprroocceessss  iiss  

ccoommpplleetteedd,,  hhee  wwoouulldd  ttaakkee  uupp  tthhee  iissssuuee  iinn  tthhee  nneexxtt  CCaabbiinneett  mmeeeettiinngg  iittsseellff,,  ffoorr  ggeettttiinngg  aapppprroovvaall..    
  

22..  PPaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  bbaasseedd  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy::    

AAss  rreeggaarrddss  tthhee  iissssuuee  ooff  PPaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  bbaasseedd  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  bbyy  BBSSNNLL,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  

MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  DDooTT  hhaadd  aallrreeaaddyy  wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

FFiinnaannccee,,  wwiitthh  aa  ppoossiittiivvee  rreeccoommmmeennddaattiioonn,,  ttoo  ssoollvvee  tthhiiss  iissssuuee  aanndd  tthhee  ssaammee  hhaadd  rreeaacchheedd  MMiinniissttrryy  FFiinnaannccee..  

AA  ffaavvoouurraabbllee  rreeppllyy  iiss  aawwaaiitteedd  ffrroomm  tthhee  FFiinnaannccee  MMiinniissttrryy,,  aafftteerr  wwhhiicchh  tthhiiss  pprroobblleemm  wwiillll  bbee  sseettttlleedd..    
  

33..  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn::    

AAss  rreeggaarrddss  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess,,  iitt  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  DDooTT  hhaadd  aaggrreeeedd  oouurr  ddeemmaanndd  

ttoo  ddee--lliinnkk  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess,,  ffrroomm  tthhee  PPaayy  RReevviissiioonn  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess..  AAUUAABB  

hhaadd  ttaakkeenn  tthhee  ssttaanndd  tthhaatt  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  iiss  nnoo  wwaayy  lliinnkkeedd  wwiitthh  PPaayy  rreevviissiioonn  oorr  tthhee  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL  

aanndd  iitt  iiss  ffiinnaallllyy  aacccceepptteedd  bbyy  DDooTT..  TThhiiss  iiss  aa  mmaajjoorr  bbrreeaakktthhrroouugghh  aanndd  wwiillll  ssttrreennggtthheenn  oouurr  ddeemmaanndd  ffoorr  PPaayy  

RReevviissiioonn  wwiitthh  ffuullll  1155%%  ffiittmmeenntt..  
  

IInn  ffaacctt,,  tthhee  DDooTT  hhaadd  aallrreeaaddyy  ssttaarrtteedd  ttaakkiinngg  sseerriioouuss  sstteeppss  oonn  tthheessee  iissssuueess,,  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  AAUUAABB  iissssuueedd  
ssttrriikkee  nnoottiiccee  oonn  1155..1111..22001188..  TThheessee  aarree  vveerryy  bbiigg  aacchhiieevveemmeennttss  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  WWee  sshhoouulldd  nnoott  

uunnddeerreessttiimmaattee  tthheessee  aacchhiieevveemmeennttss..  FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  aallssoo  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ccoonnssoolliiddaattee  tthheessee  ggaaiinnss..  IItt  mmeeaannss,,  

iimmmmeeddiiaatteellyy  ggeettttiinngg  CCaabbiinneett  aapppprroovvaall  ffoorr  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  aanndd  FFiinnaannccee  MMiinniissttrryy’’ss  aapppprroovvaall  ffoorr  

ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy,,  aarree  vveerryy  eesssseennttiiaall..  AAllll  tthheessee  ddeemmaannddss  hhaavvee  ttaakkeenn  aa  ddeeffiinniittee  sshhaappee  

iinn  tthhee  DDooTT  aanndd  hhaavvee  bbeeeenn  mmoovveedd  iitt  ttoo  ootthheerr  nnooddaall  MMiinniissttrriieess,,  ffoorr  tthheeiirr  cclleeaarraannccee..  TThhee  rroollee  ooff  SSeeccrreettaarryy,,  
TTeelleeccoomm,,  aanndd  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC))  aarree  vveerryy  ccrruucciiaall  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    

  

SSiimmiillaarrllyy,,  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  hhaass  aacccceepptteedd  tthhaatt  ppeennssiioonn  

rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  wwiillll  bbee  ddee--lliinnkkeedd  ffrroomm  ppaayy  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess..    
  

44..  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn::    

AAss  rreeggaarrddss  tthhee  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  iissssuuee  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  nnoo  ffiinnaall  sseettttlleemmeenntt  iiss  rreeaacchheedd..  BBuutt,,  tthheerree  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  

iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  SSoo  ffaarr,,  tthhee  DDooTT  hhaadd  bbeeeenn  ttaakkiinngg  aa  nneeggaattiivvee  ppoossiittiioonn  tthhaatt,,  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  

ccaannnnoott  bbee  ggiivveenn  wwaaggee  rreevviissiioonn..  HHoowweevveerr,,  oouurr  mmaassssiivvee  pprreeppaarraattiioonnss  ffoorr  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  hhaavvee  ffoorrcceedd  

tthheemm  ttoo  cchhaannggee  tthheeiirr  ssttaanndd..  IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  0033..1122..22001188,,  bbootthh  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  DDooTT  ooffffiicceerrss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt,,  tthheeyy  wweerree  pprreeppaarreedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  sseettttlliinngg  33rrdd  



PPaayy  RReevviissiioonn,,  bbuutt  1155%%  ffiittmmeenntt  ccoouulldd  nnoott  bbee  ggiivveenn..  TThhee  aarrgguummeennttss  aanndd  vviieewwss  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC))  aanndd  

tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  aarree  aass  ffoolllloowwss::--  
  

  BBSSNNLL  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ppaayy  ssaallaarryy,,  iiff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  iiss  sseettttlleedd  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt..  

  TThhee  pprroojjeeccttiioonn  sshhoowwnn  bbyy  BBSSNNLL  ffoorr  mmeeeettiinngg  tthhee  aaddddiittiioonnaall  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn,,  mmaaiinnllyy  

bbaasseedd  oonn  44GG  sseerrvviicceess  wwiillll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd  bbyy  CCaabbiinneett,,  bbeeffoorree  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm..  

  IIff  bbootthh  tthhee  pprrooppoossaall  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  aanndd  33rrdd  PPRRCC  aarree  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr  ttoo  tthhee  CCaabbiinneett,,  bbootthh  mmaayy  bbee  

rreejjeecctteedd..  

  OOtthheerr  ssoouurrcceess  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  iinnccoommee  sshhoouulldd  bbee  wwoorrkkeedd  oouutt,,  ttoo  mmaakkee  tthhee  pprrooppoossaall  ffoorr  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  

aacccceeppttaabbllee..  

  MMeeaannwwhhiillee  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwaaggee  rreevviissiioonn  nneeggoottiiaattiioonn  aallssoo  ttoo  bbee  ccoonncclluuddeedd  bbeeffoorree  ttaakkiinngg  aa  ffiinnaall  

ddeecciissiioonn..  TThheerreeaafftteerr  iitt  wwiillll  bbee  eeaassyy  ttoo  ggeett  iitt  aapppprroovveedd..  
  

55..  PPeennddiinngg  iissssuueess  ooff  22nndd  PPRRCC::    

IItt  iiss  aa  bbiigg  bbrreeaakktthhrroouugghh  wwhheenn  CCMMDD  aaggrreeeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  aannootthheerr  33%%  bbyy  MMaarrcchh  22001199  

aanndd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  tthhee  nneexxtt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  dduurriinngg  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiitthh  AAUUAABB  oonn  3300..1111..22001188..    
  

AAnnootthheerr  mmaajjoorr  cchhaannggee  iinn  tthhee  aapppprrooaacchh  ooff  DDooTT  aanndd  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC))  iiss  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  ttoo  hhaavvee  aann  

iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  iinn  DDooTT  ttoo  mmoonniittoorr  tthhee  pprrooggrreessss  oonn  vvaarriioouuss  ddeemmaannddss..  AAss  ppeerr  tthhiiss  mmeecchhaanniissmm,,  

tthhee  AAUUAABB  wwiillll  ppeerriiooddiiccaallllyy  ssiitt  wwiitthh  tthhee  DDooTT  ooffffiicceerrss  aanndd  rreevviieeww  tthhee  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  

iissssuueess..    
  

AAfftteerr  ttaallkkss  wwiitthh  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  ttooookk  ppllaaccee..  NNooww,,  

tthhee  qquueessttiioonn  bbeeffoorree  tthhee  AAUUAABB  wwaass,,  ttoo  ggoo  aahheeaadd  wwiitthh  tthhee  ssttrriikkee  oorr  ttoo  ddeeffeerr  iitt..  AAfftteerr  tthhrreeaaddbbaarree  

ddiissccuussssiioonnss  tthhee  AAUUAABB  ttooookk  tthhee  ddeecciissiioonn  tthhaatt  tthhee  ssttrriikkee  sshhoouulldd  bbee  ddeeffeerrrreedd  aatt  lleeaasstt  ffoorr  4455  ddaayyss..  TThhiiss  

ddeecciissiioonn  iiss  ttaakkeenn  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  hhaavvee  ssoommee  mmoorree  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  DDooTT,,  ttoo  ffiinndd  aann  aammiiccaabbllee  sseettttlleemmeenntt..  

FFuurrtthheerr,,  wwee  hhaavvee  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  44GG  ssppeeccttrruumm  iiss  aallllootttteedd  ttoo  BBSSNNLL  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  aanndd  aallssoo  PPeennssiioonn  

CCoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ttaakkeenn  ffrroomm  BBSSNNLL  bbaasseedd  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy..  WWiitthhoouutt  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthheessee  ttwwoo  iissssuueess,,  

sseettttlleemmeenntt  ooff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  iiss  mmeeaanniinngglleessss,,  ssiinnccee  tthhee  CCoommppaannyy  wwiillll  nnoott  bbee  hhaavviinngg  mmoonneeyy  ttoo  ppaayy  ssaallaarryy  

iinn  tthhee  rreevviisseedd  ppaayy  ssccaalleess..    
  

UUnnddeerr  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  ffrroomm  0033..1122..22001188  hhaass  bbeeeenn  ddeeffeerrrreedd..  BBuutt,,  

tthhee  AAUUAABB  wwiisshheess  ttoo  iinnffoorrmm  tthhee  eemmppllooyyeeeess  tthhaatt  tthhee  ssttrriikkee  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ccaalllleedd  ooffff..  WWee  wwaanntt  ttoo  sseettttllee  tthhee  33rrdd  

PPaayy  RReevviissiioonn,,  bbyy  mmaakkiinngg  ssoommee  mmoorree  ppeerrssuuaattiioonn  aatt  tthhee  DDooTT  lleevveell..  IIff  oouurr  eeffffoorrttss  ttoo  sseettttllee  tthhee  iissssuueess  aammiiccaabbllyy  iinn  

aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee,,  ffaaiillss,,  tthheenn  tthhee  AAUUAABB  wwiillll  nnoott  hheessiittaattee  ttoo  ggoo  oonn  IInnddeeffiinniittee  ssttrriikkee..  HHeennccee,,  aallll  oouurr  ccoommrraaddeess  

aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  WWee  aallssoo  rreeqquueesstt  tthhee  AAUUAABB  aatt  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveellss  ttoo  kkeeeepp  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  pprreeppaarreedd  ttoo  ggoo  oonn  ssttrruuggggllee  wwhheenneevveerr  iitt  iiss  rreeqquuiirreedd..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,    

  

  


