
RReessoolluuttiioonn  aaddoopptteedd  iinn  tthhee  99tthh  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLLEEUU,,    
oonn  tthhee  ddeeffeerrmmeenntt  ooff  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  ffrroomm  0033..1122..22001188..  

  

TThhiiss  99tthh  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLLEEUU  hheeaarrttiillyy  ccoonnggrraattuullaatteess  tthhee  eennttiirree  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  ccrreeaattiinngg  
ttrreemmeennddoouuss  pprreessssuurree  oonn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  tthhrroouugghh  tthhee  mmaassssiivvee  ccoouunnttrryy  wwiiddee  mmoobbiilliissaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ssttrriikkee,,  
wwhhiicchh  wwaass  ttoo  ssttaarrtt  ffrroomm  0033..1122..22001188..  IItt  iiss  oonnllyy  dduuee  ttoo  tthhiiss  pprreessssuurree,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  wwhhoo  hhaadd  bbeeeenn  aavvooiiddiinngg  ttoo  mmeeeett  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ppaasstt  99  mmoonntthhss,,  
wwaass  ccoommppeelllleedd  ttoo  iinnvviittee  tthhee  AAUUAABB  ffoorr  ttaallkkss..    
  

TThhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  ffrroomm  0033..1122..22001188  hhaass  bbeeeenn  ddeeffeerrrreedd..  IInniittiiaallllyy,,  oonn  0022..1122..22001188  eevveenniinngg,,  tthhee  ssttrriikkee  wwaass  
ddeeffeerrrreedd  ffoorr  oonnee  wweeeekk..  SSuubbsseeqquueennttllyy,,  oonn  0033..1122..22001188,,  aafftteerr  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  MMiinniisstteerr,,  tthhee  ssttrriikkee  wwaass  
ddeeffeerrrreedd  uunnttiill  ffuurrtthheerr  iinnttiimmaattiioonn..    
  

TThhee  AAUUAABB  wwaass  iinnvviitteedd  ffoorr  ttaallkkss  iinn  tthhee  aafftteerrnnoooonn  ooff  0022..1122..22001188,,  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  wwhheerreeiinn  iitt  
wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC)),,  wwoouulldd  mmeeeett  tthhee  AAUUAABB  aatt  1100::0000  aamm  oonn  0033..1122..22001188..  HHeennccee,,  wwiitthh  aa  
vviieeww  ttoo  ccrreeaattee  aa  ccoonndduucciivvee  aattmmoosspphheerree  ffoorr  tthhee  ttaallkkss  ttoo  bbee  hheelldd  wwiitthh  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC)),,  tthhee  ssttrriikkee  wwaass  
ddeeffeerrrreedd  ffoorr  aa  wweeeekk..  TThhee  ddeecciissiioonn  ttoo  ddeeffeerr  tthhee  ssttrriikkee,,  ffoorr  hhoollddiinngg  ttaallkkss  wwiitthh  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC)),,  iiss  aa  
ccoorrrreecctt  oonnee..  EEvveenn  iiff  wwee  ggoo  aahheeaadd  wwiitthh  tthhee  ssttrriikkee  ffrroomm  0033..1122..22001188,,  aafftteerr  33  oorr  44  ddaayyss,,  aaggaaiinn  wwee  hhaavvee  ttoo  ggoo  
ttoo  tthhee  ssaammee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC))  ffoorr  sseettttlliinngg  tthhee  iissssuueess,,  ssiinnccee  hhee  iiss  tthhee  ppeerrssoonn,,  wwhhoo  hhaass  ttoo  ttaakkee  tthhee  WWaaggee  
RReevviissiioonn  aanndd  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  iissssuueess  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCaabbiinneett..      
  

TTaallkkss  wweerree  hheelldd  wwiitthh  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC))  oonn  0033..1122..22001188,,  wwhheerreeiinn  sseettttlleemmeenntt  iiss  rreeaacchheedd  oonn  aalllloottmmeenntt  ooff  
44GG  ssppeeccttrruumm  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy..  TThhee  iissssuuee  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  iiss  nnooww  
ggooiinngg  ffoorr  CCaabbiinneett  aapppprroovvaall..  DDooTT  iiss  sseerriioouussllyy  ttaakkiinngg  sstteeppss  ttoo  ggeett  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  ffiinnaannccee  mmiinniissttrryy,,  ffoorr  
ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy..  AAss  rreeggaarrddss  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess,,  
ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee,,  tthhee  MMiinniisstteerr  hhaass  aacccceepptteedd  tthhaatt  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  wwoouulldd  bbee  ddee--lliinnkkeedd  
ffrroomm  ppaayy  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess..  
  

IInn  ffaacctt,,  tthhee  DDooTT  hhaadd  aallrreeaaddyy  ssttaarrtteedd  ttaakkiinngg  sseerriioouuss  sstteeppss  oonn  tthheessee  iissssuueess,,  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  AAUUAABB  
iissssuueedd  ssttrriikkee  nnoottiiccee  oonn  1155..1111..22001188..  SSeettttlleemmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  
iissssuueess  iiss  aa  vveerryy  bbiigg  aacchhiieevveemmeenntt  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,,  wwhhiicchh  
hhaass  aallrreeaaddyy  mmoovveedd  tthhee  ootthheerr  nnooddaall  MMiinniissttrriieess,,  ffoorr  tthheeiirr  cclleeaarraannccee..    
  

OOnn  tthhee  iissssuuee  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  nnoo  ffiinnaall  sseettttlleemmeenntt  iiss  rreeaacchheedd..  BBuutt,,  iimmpprroovveemmeenntt  iiss  cceerrttaaiinnllyy  tthheerree..  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  ttoolldd  tthhaatt,,  tthheeyy  wweerree  pprreeppaarreedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  sseettttlliinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  bbuutt  1155%%  ffiittmmeenntt  ccoouulldd  nnoott  
bbee  ggiivveenn..  TThheeyy  aarrgguuee  tthhaatt  BBSSNNLL  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ppaayy  ssaallaarryy,,  iiff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  iiss  sseettttlleedd  wwiitthh  1155%%  
ffiittmmeenntt..  IInn  tthhee  ttaallkkss  hheelldd  oonn  0022..1122..22001188,,  bbeettwweeeenn  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  aanndd  tthhee  AAUUAABB,,  tthhee  ffoorrmmeerr  hhaass  
aacccceepptteedd  ttoo  iinnccrreeaassee  MMaannaaggeemmeenntt’’ss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  PPeennssiioonn  FFuunndd  bbyy  33%%  bbyy  MMaarrcchh,,  22001199,,  aanndd  tthhee  
rreemmaaiinniinngg  ppoorrttiioonn  iinn  tthhee  nneexxtt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..        
  

TThhee  vviieeww  ooff  tthhee  AAUUAABB  iiss  tthhaatt  ssoommee  mmoorree  ddiissccuussssiioonn  nneeeeddss  ttoo  bbee  hheelldd  wwiitthh  tthhee  DDooTT..  EEssppeecciiaallllyy,,  wwhheenn  tthhee  
DDooTT  hhaass  aaggrreeeedd  ttoo  ppuutt  iinn  ppllaaccee  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm,,  ffoorr  tthhee  ppeerriiooddiiccaall  rreevviieeww  ooff  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  
tthhee  iissssuueess..  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  aabboovvee  ssttaatteedd  ddeevveellooppmmeennttss,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ddeeffeerr  tthhee  ssttrriikkee..  TThhiiss  AAllll  
IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee,,  aafftteerr  tthhrreeaaddbbaarree  ddiissccuussssiioonn,,  wweellccoommeess  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  AAUUAABB..  TThhiiss  CCoonnffeerreennccee  
aallssoo  ccoonnggrraattuullaatteess  tthhee  AAUUAABB  ffoorr  mmaakkiinngg  aa  bbrreeaakktthhrroouugghh  oonn  tthhee  iissssuueess  ooff  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm,,  
PPaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  aanndd  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthhiiss  
CCoonnffeerreennccee  rreessoollvveess  ttoo  rreeqquueesstt  tthhee  AAUUAABB  ttoo  ggoo  aahheeaadd  wwiitthh  tthhee  ssttrriikkee,,  iiff  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  iissssuuee  iiss  nnoott  
sseettttlleedd  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee..  
  
  
PPrrooppoosseedd  bbyy  ::  CCoomm..  PPrraakkaasshh  SShhaarrmmaa,,    SSeeccoonnddeedd  bbyy  ::CCoomm..  MM..KK..DDaavvee,,  AAGGSS  
    CCSS,,  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh            


