
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

  NNoo::  UUAA//22002200//66                                                                                                                                                                                                                        1100..0077..22002200  
  

TToo,,  
  

((11))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,        ((22))  SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,    
SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,          CChhaaiirrmmaann  &&  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,      BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  NNiiggaamm  LLttdd..,,  
MMiinniissttrryy  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,        BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,      JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011..    
NNeeww  DDeellhhii--111100  000011..                  

  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  NNoottiiccee  ffoorr  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  --  rreegg..    
  

AAss  ppeerr  tthhee  ddeecciissiioonn  ttaakkeenn  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB)),,  hheelldd  oonn  0066..0077..22002200,,  
nnoottiiffiiccaattiioonn  iiss  hheerreebbyy  iissssuueedd  ffoorr  llaauunncchhiinngg  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee,,  ddeemmaannddiinngg  iimmmmeeddiiaattee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
ddeemmaannddss..  
  

DDeemmaannddss::  
  

((ii))  BBSSNNLL  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rroollll  oouutt  iitt’’ss  44GG  SSeerrvviicceess..    
aa))  BBSSNNLL  sshhoouulldd  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonnss  ttoo  uuppggrraaddee  tthhee  44GG  ccoommppaattiibbllee  BBTTSSss..    
bb))  AAdddd  oonn  oorrddeerr  ffoorr  44GG  eeqquuiippmmeennttss  aass  ppeerr  PPhhaassee  VVIIIIII..44  tteennddeerr  sshhoouulldd  bbee  iissssuueedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
cc))  IInn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  pprrooccuurriinngg  nneeww  eeqquuiippmmeennttss  aanndd  uuppggrraaddaattiioonn,,  tthheerree  sshhoouulldd  nnoott  bbee  aannyy  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  

bbeettwweeeenn  BBSSNNLL  aanndd  ootthheerr  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss..    
((iiii))  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ddeecciissiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  BBSSNNLL’’ss  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee..        
((iiiiii))  UUrrggeenntt  mmeeaassuurreess  sshhoouulldd  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ffoorr  iimmmmeeddiiaatteellyy  iimmpprroovviinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  

sseerrvviiccee..  
((iivv))  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ssaallaarryy  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iiss  mmaaddee  oonn  tthhee  llaasstt  wwoorrkkiinngg  ooff  

eevveerryy  mmoonntthh..  DDeedduuccttiioonnss  mmaaddee  ffrroomm  eemmppllooyyeeeess’’  ssaallaarryy,,  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ssoocciieettyy  dduueess,,  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbee  
rreemmiitttteedd..  

((vv))  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttaakkee  sstteeppss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ggeett  ccaasshhlleessss  ttrreeaattmmeenntt  ffrroomm  
eemmppaanneelllleedd  hhoossppiittaallss  dduurriinngg  CCoovviidd  1199  ppaannddeemmiicc..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  ppaayy  RRss..1100  llaakkhh  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  ooff  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ddiiee  dduuee  ttoo  CCOOVVIIDD--1199,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  DDooTT  iinn  ssuucchh  ccaasseess..    

((vvii))  MMaakkee  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  wwaaggee  aarrrreeaarrss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss,,  wwhhiicchh  iiss  rreemmaaiinniinngg  ppeennddiinngg  ffoorr  mmoorree  tthhaann  oonnee  
yyeeaarr,,  wwiitthhoouutt  aannyy  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  

((vviiii))  IImmmmeeddiiaatteellyy  cclleeaarr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennddiinngg  eelleeccttrriicciittyy  bbiillllss,,  rreennttaall,,  vveehhiiccllee,,  tteemmppoorraarryy  aaddvvaannccee,,  hhoouusseekkeeeeppiinngg  
eettcc..    

  

AAggiittaattiioonnaall  PPrrooggrraammmmee::  
  

((11))  AAllll  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  wweeaarr  bbllaacckk  bbaaddggee  oonn  1166..0077..22002200..  BBllaacckk  ffllaagg  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  wwiillll  bbee  oorrggaanniisseedd  wwiitthh  ssoocciiaall  
ddiissttaanncciinngg,,  dduurriinngg  lluunncchh  hhoouurr  oonn  1166..0077..22002200..    

((22))  TTwwiitttteerr  ccaammppaaiiggnn  wwiillll  bbee  oorrggaanniisseedd  oonn  0055..0088..22002200,,  ddeemmaannddiinngg  iimmmmeeddiiaattee  rroolllliinngg  oouutt  ooff  44GG  nneettwwoorrkk  bbyy  BBSSNNLL  
aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  iinn  tthhee  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  ffoorr  iimmpprroovviinngg  BBSSNNLL’’ss  sseerrvviiccee..    

  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                    ((SSuurreesshh  KKuummaarr))  
                          GGSS,,  SSNNAATTTTAA  
  
    
                        
  
  

((AAnniill  KKuummaarr))  
GGSS,,  BBSSNNLL  AATTMM  
  

CCooppyy  ttoo::        ((11))  TThhee  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  SShhrraamm  SShhaakkttii  BBhhaawwaann,,  RRaaffii  MMaarrgg,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
  ((22))  TThhee  GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  


