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  JJaannuuaarryy,,  22001199  
  

TToo    
  

AAllll  CCeennttrraall  ooffffiiccee--bbeeaarreerrss  
&&  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess..    
  

CCoommrraaddeess,,  
  

33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  ––  ssttrriikkee  mmaayy  bbeeccoommee  uunnaavvooiiddaabbllee..  
  

BBaasseedd  oonn  tthhee  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  wwiitthh  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  tthhee  
AAUUAABB  hhaadd  ddeeffeerrrreedd  tthhee  IInnddeeffiinniittee  SSttrriikkee  tthhaatt  wwaass  ttoo  ssttaarrtt  ffrroomm  0033

rrdd
  DDeecceemmbbeerr,,  22001188..  TThheerreeaafftteerr,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  

ccoonnttiinnuuoouussllyy  ddiissccuusssseedd  tthhee  ddeemmaannddss  wwiitthh  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  JJooiinntt  SSeeccrreettaarryy  ((AAddmmnn..)),,  DDooTT  aanndd  tthhee  
CCMMDD  BBSSNNLL..  SSuubbssttaannttiiaall  iimmpprroovveemmeennttss  aarree  tthheerree  oonn  tthhee  iissssuueess  ooff  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  
PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy..  SSeettttlleemmeenntt  ooff  tthheessee  ttwwoo  iissssuueess  aarree  vveerryy  ccrruucciiaall  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  
tthhee  CCoommppaannyy..  TThhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  hhaass  aassssuurreedd  tthhaatt  tthhee  44GG  ssppeeccttrruumm  iissssuuee  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee  
ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  DDiiggiittaall  CCoommmmiissssiioonn  ((eerrssttwwhhiillee  TTeelleeccoomm  CCoommmmiissssiioonn))  mmeeeettiinngg  ttoo  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  wweeeekk  ooff  
FFeebbrruuaarryy,,  22001199,,  aafftteerr  wwhhiicchh  iitt  wwiillll  ggoo  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCaabbiinneett..  SSeettttlleemmeenntt  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  
CCoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  aallssoo  bbeeiinngg  ppeerrssuueedd  wwiitthh  tthhee  FFiinnaannccee  MMiinniissttrryy  aanndd  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhiiss  iissssuuee  aallssoo  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  iinn  tthhee  
ffiinnaall  ssttaaggee..  EEvveenn  tthhoouugghh  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  hhaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  
wwoouulldd  bbee  ddee--lliinnkkeedd  ffrroomm  PPaayy  RReevviissiioonn,,  tthhee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  DDooTT  aarree  ccrreeaattiinngg  pprroobblleemmss  iinn  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhiiss  iissssuuee..  
AAss  rreeggaarrddss,,  tthhee  iissssuuee  ooff  33

rrdd
  PPaayy  RReevviissiioonn,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthheerree  iiss  aa  cchhaannggee  iinn  tthhee  mmiinnddsseett  ooff  tthhee  DDooTT,,  tthhee  iissssuuee  iiss  ffaarr  

ffrroomm  bbeeiinngg  sseettttlleedd..  OOnnee  mmoorree  rroouunndd  ooff  ddiissccuussssiioonn  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  tthhiiss  wweeeekk,,  bbeettwweeeenn  tthhee  AAUUAABB  aanndd  
tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm..  AAfftteerr  tthhaatt  mmeeeettiinngg,,  tthhee  AAUUAABB  wwiillll  ddeecciiddee  aabboouutt  tthhee  ffuuttuurree  ccoouurrssee  ooff  aaccttiioonn..  IItt  
aappppeeaarrss  tthhaatt  ssttrriikkee  mmaayy  bbeeccoommee  uunnaavvooiiddaabbllee..  HHeennccee,,  cciirrccllee  uunniioonnss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ggeeaarr  uupp  tthhee  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ffoorr  
tthhee  ssttrriikkee  aaccttiioonn  aatt  aa  vveerryy  sshhoorrtt  nnoottiiccee..    
    

RReevviieeww  ooff  tthhee  ttwwoo  ddaayy  GGeenneerraall  SSttrriikkee  hheelldd  oonn  88tthh  &&  99tthh  JJaannuuaarryy,,  22001199..  
  

IInn  BBSSNNLL,,  wwee  aalloonnee  hhaavvee  tthhee  ccrreeddiitt  ooff  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  aallll  tthhee  1188  GGeenneerraall  SSttrriikkeess  tthhaatt  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  ssiinnccee  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  NNeeoo--LLiibbeerraall  ppoolliicciieess  iinn  11999911..  AAfftteerr  tthhee  BBhhooppaall  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee,,  wwee  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthheessee  
ssttrriikkeess  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  AAIITTEEUU  CCllaassss--IIIIII..  TThheerreeaafftteerr,,  wwee  ppaarrttiicciippaatteedd  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  AAIITTEEUU  CCllaassss--IIIIII  
((NNaammbbooooddiirrii))..  FFrroomm  22000011  oonnwwaarrddss,,  wwee  aarree  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  GGeenneerraall  SSttrriikkeess  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  BBSSNNLLEEUU..  IItt  iiss  
nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  oouurr  oorrggaanniissaattiioonn  hhaass  ggrreeaattllyy  bbeeeenn  ssttrreennggtthheenneedd,,  oorrggaanniissaattiioonnaallllyy  aanndd  iiddeeoollooggiiccaallllyy,,  tthhrroouugghh  
oouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthheessee  ssttrriikkeess  aanndd  aallssoo  tthhrroouugghh  tthhee  ccaammppaaiiggnn  pprrooggrraammmmee  tthhaatt  wwee  hhaavvee  uunnlleeaasshheedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  
wwiitthh  tthheessee  1188  GGeenneerraall  SSttrriikkeess..  HHeennccee,,  oorrggaanniissiinngg  tthhee  GGeenneerraall  SSttrriikkee  ssuucccceessssffuullllyy,,  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  aann  iimmppoorrttaanntt  
aaggeennddaa  ffoorr  uuss..    
  

TThhee  1188
tthh

  GGeenneerraall  SSttrriikkee,,  hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee  oonn  88
tthh
  &&  0099

tthh
  JJaannuuaarryy,,  22001199..  BBSSNNLLEEUU  ggaavvee  tthhee  ssttrriikkee  ccaallll,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  

NNFFTTEE,,  BBSSNNLL  MMSS  aanndd  TTEEPPUU..  AAfftteerr  tthhee  ssttrriikkee,,  iitt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  uuss  ttoo  ccoonndduucctt  aa  rreevviieeww,,  ttoo  aasssseessss  oouurr  ssttrreennggtthh  
aanndd  wweeaakknneesssseess..  HHeennccee,,  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  ssttrriikkee,,  CCHHQQ  ccaalllleedd  oonn  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss  ttoo  sseenndd  tthhee  ssttrriikkee  
ppaarrttiiccuullaarrss..  OOnnllyy  ssoommee  cciirrcclleess  hhaavvee  sseenntt  tthheessee  ppaarrttiiccuullaarrss..  TThhee  iissssuuee  wwaass  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree  
mmeeeettiinnggss  hheelldd  oonn  1122..0011..22001199  aanndd  1199..0011..22001199..  HHoowweevveerr,,  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree  wwaass  nnoott  aabbllee  ttoo  mmaakkee  aannyy  mmeeaanniinnggffuull  
rreevviieeww  ooff  tthhee  ssttrriikkee,,  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ssttrriikkee  ppaarrttiiccuullaarrss  ffrroomm  mmaannyy  cciirrcclleess..  HHeennccee,,  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree  mmeeeettiinngg  hheelldd  
oonn  1199..0011..22001199,,  ddeecciiddeedd  ttoo  ccaallll  uuppoonn  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss  ttoo  sseenndd  tthhee  ddeettaaiillss  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..    
  

AAss  ppeerr  tthhee  aabboovvee  ddeecciissiioonn,,  CCHHQQ  ccaallllss  uuppoonn  aallll  tthhee  cciirrccllee  uunniioonnss  ttoo  ccoolllleecctt  tthhee  ccoommpplleettee  ddeettaaiillss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  
ccaammppaaiiggnn  ccoonndduucctteedd  ffoorr  tthhee  ssttrriikkee,,  eegg..,,  mmeeeettiinnggss  aanndd  ootthheerr  ccaammppaaiiggnn  pprrooggrraammmmee  ccoonndduucctteedd,,  nnuummbbeerr  ooff  ppoosstteerrss  
aanndd  hhaanndd  bbiillllss  pprriinntteedd  bbyy  tthhee  cciirrccllee  aass  wweellll  aass  vvaarriioouuss  ddiissttrriicctt  uunniioonnss,,  ddiissttrriicctt  wwiissee  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  
aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ssttrriikkee  aanndd  ootthheerr  ddeettaaiillss..  CCiirrccllee  sseeccrreettaarriieess  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  
sseenndd  aa  wwrriitttteenn  rreeppoorrtt  ccaarrrryyiinngg  tthheessee  ddeettaaiillss,,  llaatteesstt  bbyy  2288

tthh
  JJaannuuaarryy,,  22001199..    AAllll  cciirrccllee  sseeccrreettaarriieess  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  

ccooooppeerraattee  wwiitthh  tthhee  CCHHQQ,,  bbyy  sseennddiinngg  tthhee  wwrriitttteenn  rreeppoorrtt  wwiitthhiinn  tthhee  ssttiippuullaatteedd  ttiimmee..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffrraatteerrnnaallllyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy            


