
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

  NNoo::  UUAA//22001199//9922                                                                                                                                          2200..0066..22001199  
  

TToo,,  
  
SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd  JJii,,  

HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  

NNeeww  DDeellhhii--  111100000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  RReeqquueessttiinngg  ttoo  ggrraanntt  aa  mmeeeettiinngg,,  ttoo  ddiissccuussss  cceerrttaaiinn  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  --rreegg..    

  

TThhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB)),,  tthhee  uummbbrreellllaa  oorrggaanniissaattiioonn  ooff  aallll  tthhee  mmaajjoorr  ttrraaddee  uunniioonnss  ooff  

tthhee  NNoonn--  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL,,  hheeaarrttiillyy  wweellccoommee  yyoouu,,  oonn  yyoouurr  aassssuummiinngg  

ooffffiiccee  aass  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  IITT..    

  

IImmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  aassssuummiinngg  ooffffiiccee  aass  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  IITT,,  yyoouu  hhaavvee  mmaaddee  tthhee  

ssttaatteemmeenntt  tthhaatt,,  bbootthh  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  hheeaalltthhyy,,  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  NNaattiioonn..  WWee  wweellccoommee  tthhiiss  

ssttaatteemmeenntt..  WWee  aallssoo  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt  hhaass  ccrreeaatteedd  aa  nneeww  ccoonnffiiddeennccee  aammoonngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  

iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    

  

AAtt  jjuunnccttuurree,,  wwee  aallssoo  wwiisshh  ttoo  ppllaaccee  oonn  rreeccoorrdd  oouurr  aapppprreecciiaattiioonn  tthhaatt  tthhee  PPrroo--  BBSSNNLL  sstteeppss  ttaakkeenn  bbyy  yyoouu,,  dduurriinngg  

yyoouurr  eeaarrlliieerr  tteennuurree  aass  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  IITT,,  hhaadd  ggrreeaattllyy  hheellppeedd  BBSSNNLL,,  aass  aa  rreessuulltt  

ooff  wwhhiicchh  tthhee  CCoommppaannyy  mmaaddee  ooppeerraattiinngg  pprrooffiittss  ffoorr  tthhrreeee  yyeeaarrss  ccoonnttiinnuuoouussllyy,,  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  

22001144--1155..  TThhiiss  wwaass  rriigghhttllyy  aacckknnoowwlleeddggeedd  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aallssoo,,  iinn  hhiiss  IInnddeeppeennddeennccee  DDaayy  

ssppeeeecchh,,  mmaaddee  ffrroomm  tthhee  rraammppaarrttss  ooff  tthhee  RReedd  FFoorrtt..    

  

TThhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  iiss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  mmoottiivvaattiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ddoo  tthheeiirr  bbeesstt  ffoorr  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  wweellll--  bbeeiinngg  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  ccrriittiiccaall..  

  

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ggrraanntt  aa  mmeeeettiinngg  ttoo  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  

BBSSNNLL  ((AAUUAABB)),,  ttoo  eennaabbllee  uuss  ttoo  ppllaaccee  oouurr  vviieewwss  bbeeffoorree  yyoouu,,  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  WWee  

eeaarrnneessttllyy  rreeqquueesstt  tthhaatt,,  tthhiiss  mmeeeettiinngg  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  ggrraanntteedd  aass  eeaarrllyy  aass  ppoossssiibbllee,,  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ggrraavviittyy  ooff  tthhee  

ssiittuuaattiioonn..    

    

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  

  

  

  

    
  

CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh            CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  

      CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..                  CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..  


