
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22002211//1199                                                                                                                                                                                                                  1155..0066..22002211  
  

  

DDeeaarr  CCoommrraaddee,,    

    

SSuubb::  --    IInnttiimmaattiioonn  ffoorr  hhoollddiinngg  aann  oonnlliinnee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  ––  rreegg..  

    

BBSSNNLL  iiss  ffaacciinngg  aa  hhuuggee  ccrriissiiss  aanndd  tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  iitt’’ss  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  bbeeccoommee  aa  vveerryy  

bbiigg  qquueessttiioonn  mmaarrkk..  SSyysstteemmaattiiccaallllyy,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccrreeaattiinngg  rrooaadd--bblloocckkss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  BBSSNNLL  ddooeess  

nnoott  ssttaarrtt  iitt’’ss  44GG  sseerrvviiccee..  AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  hhaass  bbeeccoommee  aa  ddiissttaanntt  ddrreeaamm..  
    

IInn  tthhee  mmeeaannwwhhiillee,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  hhaass  ddrraawwnn  aann  aammbbiittiioouuss  ppllaann  ffoorr  ppoocckkeettiinngg  RRss..4400,,000000  

ccrroorree,,  tthhrroouugghh  tthhee  mmoonneettiissaattiioonn  ooff  tthhee  mmoobbiillee  ttoowweerrss  aanndd  ooppttiicc  ffiibbrree  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL..  AArroouunndd  

8800,,000000  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  sseenntt  hhoommee  uunnddeerr  VVRRSS,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  ppaayy  bbiillll  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy  hhaass  bbeeeenn  ddrraassttiiccaallllyy  ccuutt  ddoowwnn..  SSttiillll,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  ddeenniieedd  ddiissbbuurrsseemmeenntt  

ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  llaasstt  ddaattee  ooff  tthhee  mmoonntthh..  
    

AAfftteerr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  rreettrreenncchheedd  tthhoouussaannddss  ooff  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss,,  

wwhhoo  hhaavvee  wwoorrkkeedd  ffoorr  2200  //  2255  yyeeaarrss  aanndd  hhaass  oouuttssoouurrcceedd  tthhee  wwoorrkkss..  TThhee  nneett  rreessuulltt  iiss  tthhaatt,,  tthhee  

llaannddlliinnee  aanndd  bbrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss  hhaavvee  ggoott  ssuurrrreennddeerreedd  mmaassssiivveellyy..  
    

SSoo  ffaarr,,  221122    BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  ddiieedd  dduuee  ttoo  CCOOVVIIDD--1199..  HHeennccee,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  uurrggeennttllyy  

ccoonnssiiddeerr  tthhee  vvaacccciinnaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  oonn  aa  pprriioorriittyy  bbaassiiss..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  ffaammiilliieess  ooff  tthhee  CCoovviidd  

vviiccttiimmss  sshhoouulldd  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss..  
  

IInn  tthhiiss  bbaacckkddrroopp,,  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  wwiillll  bbee  hheelldd  oonnlliinnee  oonn  1199..0066..22002211  aatt  1177::0000  hhrrss..  TThhee  aaggeennddaa  

ffoorr  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss::--  
    

((11))  HHeeaavvyy  ddeellaayy  iinn  BBSSNNLL’’ss  44GG  llaauunncchhiinngg..    

((22))  GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  ppllaann  ffoorr  mmoonneettiissaattiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  mmoobbiillee  ttoowweerrss  aanndd  ooppttiicc  ffiibbrree..  

((33))  NNoonn--ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  llaasstt  ddaattee  ooff  eevveerryy  mmoonntthh..  

((44))  OOuuttssoouurrcciinngg  ooff  wwoorrkkss  aanndd  tthhee  mmaassssiivvee  ssuurrrreennddeerriinngg  ooff  llaannddlliinnee  aanndd  bbrrooaaddbbaanndd  

ccoonnnneeccttiioonnss..  

((55))  VVaacccciinnaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  oonn  aa  pprriioorriittyy  bbaassiiss,,  bbyy  ttrreeaattiinngg  tthheemm  aass  ffrroonnttlliinnee  

wwoorrkkeerrss..  

((66))  PPrroovviiddiinngg  ooff  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  AAppppooiinnttmmeennttss  ttoo  tthhee  ffaammiilliieess  ooff  CCoovviidd  vviiccttiimmss..  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  
  

  

  

  

PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  

CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..  
  


