
  

  

AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001177//2255                                                                                                                                    0055..0077..22001188  

CCiirrccuullaarr  

TToo  
  

AAllll  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess..  
  

CCoommrraaddee,,  
  

AAss  wwaass  ddeecciiddeedd  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  2266..0066..22001188,,  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  
AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  wwaass  hheelldd  oonn  0044..0077..22001188,,  uunnddeerr  tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  
CCoomm..PPrraahhllaadd  RRaaii,,  GGSS,,  AAIIBBSSNNLLEEAA..  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  //  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  
NNFFTTEE,,  SSNNEEAA,,  AAIIBBSSNNLLEEAA,,  BBSSNNLL  MMSS  aanndd  BBSSNNLL  AATTMM  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg..  
  
TThhee  mmeeeettiinngg  eexxpprreesssseedd  iitt’’ss  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn  aabboouutt  tthhee  sstteeeepp  ffaallll  iinn  tthhee  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  
tthhee  CCoommppaannyy,,  dduuee  ttoo  tthhee  pprreeddaattoorryy  pprriicciinngg  ooff  RReelliiaannccee  JJiioo..  IItt  iiss  ffeelltt  tthhaatt  tthhiiss  iiss  aann  
uunnddeessiirraabbllee  ssiittuuaattiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  aawwaaiittiinngg  tthhee  33rrdd  ppaayy  rreevviissiioonn..  
HHeennccee,,  tthhee  mmeeeettiinngg  sseerriioouussllyy  ffeelltt  tthhee  nneeeedd  ttoo  ttaakkee  uurrggeenntt  sstteeppss,,  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  bboooosstt  tthhee  
ssaalleess  aanndd  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  AAfftteerr  tthhrreeaaddbbaarree  ddiissccuussssiioonn,,  tthhee  mmeeeettiinngg  
ttooookk  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss..  
  

((11))  TToo  ccaallll  uuppoonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  oobbsseerrvvee  aa  mmoovveemmeenntt  ccaalllleedd  ""BBSSNNLL  AATT  YYOOUURR  
DDOOOORRSSTTEEPP"",,  ttiillll  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr,,  ttoo  rreeaacchh  oouutt  ttoo  tthhee  
ppuubblliicc,,  ffoorr  bboooossttiinngg  BBSSNNLL''ss  ssaalleess  aanndd  rreevveennuuee..  
  

((22))  TToo  ffoorrmm  sseeppaarraattee  ccoommmmiitttteeeess,,  ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aatt  cciirrccllee  aanndd  
ddiissttrriicctt  lleevveellss,,  ffoorr  iinntteennssiiffyyiinngg  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  ooff  FFTTTTHH,,  bbrrooaaddbbaanndd,,  lleeaasseedd  lliinneess  
aanndd  mmoobbiillee  ccoonnnneeccttiioonnss..  

  

((33))  TToo  ccaallll  uuppoonn  eeaacchh  eemmppllooyyeeee  ((ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ppoosstteedd  iinn  tthhee  
mmaarrkkeettiinngg)),,  ttoo  ddeeddiiccaattee  aatt  lleeaasstt  aa  ddaayy  iinn  aa  wweeeekk,,  ffoorr  mmaarrkkeettiinngg  aaccttiivviittiieess..  

  
AAllll  tthhee  ccoonnssttiittuueennttss  ooff  tthhee  AAUUAABB  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss,,  ffoorr  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aabboovvee  ssttaatteedd  ddeecciissiioonnss..  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  mmuusstt  bbee  ccoonnvveenneedd  
iimmmmeeddiiaatteellyy  aatt  aallll  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveellss,,  aanndd  tthhee  ddeecciissiioonnss  sshhoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  
vviiggoorroouussllyy..    
  
TThhee  AAUUAABB  hhaass  aallrreeaaddyy  ttaakkeenn  ddeecciissiioonn  ttoo  oorrggaanniissee  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  iinn  ffrroonntt  ooff  CCoorrppoorraattee  
OOffffiiccee,,  CCCCAA  ooffffiicceess  ooff  aallll  cciirrcclleess  aanndd  aatt  SSSSAA  lleevveellss  oonn  1111..0077..22001188  aanndd  rreellaayy  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  aatt  
CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  CCiirrccllee  aanndd  SSSSAA  lleevveellss  oonn  2244tthh,,  2255tthh  &&  2266tthh  JJuullyy,,  22001188..  TThhee  AAUUAABB  mmeeeettiinngg,,  
hheelldd  yyeesstteerrddaayy  ddeecciiddeedd  ttoo  ccaallll  uuppoonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  mmaakkee  tthhee  pprrooggrraammmmee  aa  ggrraanndd  
ssuucccceessss..  
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