
BBSSNNLLEEUU//551166  ((QQRRTTSS))              
  

TToo,,  
  

MMss..  AAnniittaa  JJoohhrrii  
PPGGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,    
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100  000011  
  

MMaaddaamm,,    
  

SSuubb::  --  AAlllloottmmeenntt  ooff  OOffffiiccee  AAccccoommmmooddaa
  

RReeff::  --  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//  551166  
  

IInn  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovv
nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
    

TThhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttt
AAccccoommmmooddaattiioonn  wwoouulldd  bbee  pprroovviiddeedd  aatt  tt
OOffffiiccee  AAccccoommmmooddaattiioonn  ffaacciilliittyy  ttoo  tthhee  ddiisstt
  

IItt  iiss  aa  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ooff  BBSS
iissssuuiinngg  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  CCoorrppoorraattee  OO
ffuunnccttiioonniinngg  aatt  tthhee  OOAA  lleevveell,,  ttoo  vvaaccaattee  tthhee
    

NNoo  wweerree  iinn  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  CCoorrppoo
aallrreeaaddyy  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ffu
AAccccoommmmooddaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  ttoo  tthh
  

UUnnddeerr  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuu
ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ooff  BBSSNNLLEEUU  hhaavvee  bbeeeenn  ffuunn
OOAAss..  NNooww,,  iitt  iiss  uunnffaaiirr  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee
ssoommee  ooff  tthhee  SSSSAAss  aass  OOAAss..    
    

AAfftteerr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  VVRRSS--220011
ddiissttrriicctt  uunniioonnss,,  dduuee  ttoo  tthhee  ppaauucciittyy  ooff  mm
mmeemmbbeerrsshhiipp  ttoo  rruunn  iitt’’ss  ddiissttrriicctt  uunniioonn  aatt  t
tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  OOffffiiccee  AAccccoommmmooddaattiioonn..    
    

TThhee  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  wwhh
tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  ooff  tthhee  ddiissttrr
wweerree  hhaavviinngg  1199  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss..  TThhee  MMaannaa
iinniittiiaattiivvee  ttoo  rreedduuccee  iitt’’ss  nnuummbbeerr  ooff  ooffffiiccee  b
  

HHeennccee,,  iitt  iiss  tthhee  ddeemmaanndd  ooff  BBSSNNLLEEUU  tthhaatt,,
ttoo  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  OOffffiiccee  AAcc
WWee  eeaarrnneessttllyy  uurrggee  uuppoonn  tthhee  MMaannaaggeemmeenn
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu..  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
((PP..AAbbhhiimmaannyyuu))  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
  

EEnnccll::  CCooppyy  ooff  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerr
  

                                             

aattiioonn  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ffuunnccttiioonniinngg  aatt  tthhee  OOAA  lleevvee

  ((QQRRTTSS))  ddaatteedd  0022..1111..22002222  

vvee,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthh

tteerr  nnoo..BBSSNNLL//2200--22//SSRR//22002222  ddaatteedd  1188..1100..22002222,,  hhaa
tthhee  CCHHQQ,,  CCiirrccllee  aanndd  BBAA  lleevveellss..  TThheerree  iiss  nnoo  mmeennttiioonn  iinn  
ttrriicctt  uunniioonnss  ffuunnccttiioonniinngg  aatt  tthhee  OOAA  lleevveell..  

SSNNLLEEUU  aarree  ssttiillll  ffuunnccttiioonniinngg  iinn  mmaannyy  OOAAss,,  wwiitthh  ssuuffffiicciiee
OOffffiiccee  lleetttteerr,,  iinn  ssoommee  ppllaacceess,,  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  hhaass  dd
ee  OOffffiiccee  AAccccoommmmooddaattiioonn..  TThhiiss  iiss  mmoosstt  uunnffaaiirr,,  ttoo  ssaayy  tthhee

oorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  OOffffiicc
fuunnccttiioonniinngg  aatt  tthhee  OOAA  lleevveell,,  wwoouulldd  bbee  wwiitthhddrraawwnn..  EEaarrlliiee
hhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  aatt  tthhee  AAllll  IInnddiiaa,,  CCiirrccllee  aanndd  SSSSAA  lleevv

uussiinneessss  AArreeaass,,  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  hhaass  rreeddeeffiinneedd  tthhee  SS
nnccttiioonniinngg  iinn  aallll  SSSSAAss,,  eevveenn  pprriioorr  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn
ee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  OOffffiiccee  AAccccoo

1199,,  oonn  iitt’’ss  oowwnn,,  BBSSNNLLEEUU  hhaass  mmeerrggeedd  mmaannyy  ooff  iitt’’ss  ddiissttrrii
mmeemmbbeerrsshhiipp..  HHoowweevveerr,,  wwhheerreevveerr  tthhee  MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd

 tthhee  OOAA  lleevveell,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  nnoott  ccrreeaattee  aannyy 

hhiicchh  iiss  aann  eemmppoowweerreedd  bbooddyy,,  ttoo  aammeenndd  tthhee  UUnniioonn  CCoonn
rriicctt  uunniioonn  sshhaallll  bbee  1133..  PPrriioorr  ttoo  tthhiiss  aammeennddmmeenntt  ooff  tthhee  CC
aaggeemmeenntt  sshhoouulldd  aapppprreecciiaattee  tthhaatt,,  tthhee  MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd
 bbeeaarreerrss  aatt  tthhee  ddiissttrriicctt  lleevveell..    

,,  tthhee  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  ffuunnccttiioonniinngg  aatt  tthhee  OOAA
ccccoommmmooddaattiioonn,,  wwhheerreevveerr  iitt  iiss  hhaavviinngg  aa  mmiinniimmuumm  ooff  11
nntt  ttoo  llooookk  iinnttoo  oouurr  pprrooppoossaall  aanndd  aacccceepptt  tthhee  ssaammee..  

rreennccee..  

  
                                           1100..1111..22002222  

eell  ––  rreegg..  

hhee  ffoolllloowwiinngg,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  

aass  iinnttiimmaatteedd  tthhaatt,,  OOffffiiccee  
  tthhaatt  lleetttteerr  aabboouutt  pprroovviiddiinngg  

eenntt  mmeemmbbeerrsshhiipp..  AAfftteerr  tthhee  
ddiirreecctteedd  oouurr  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  
ee  lleeaasstt..    

ccee  AAccccoommmmooddaattiioonn  ffaacciilliittyy,,  
eerr  aallssoo,,  tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  OOffffiiccee  
vveellss..  

SSSSAAss  iinnttoo  BBAAss  aanndd  OOAAss..  TThhee  
nn  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  BBAAss  aanndd  
oommmmooddaattiioonn,,  bbyy  rreeddeeffiinniinngg  

iicctt  uunniioonnss  wwiitthh  tthhee  aaddjjaacceenntt  
dd  UUnniioonn  iiss  hhaavviinngg  ssuuffffiicciieenntt  

y  rrooaaddbblloocckk,,  bbyy  wwiitthhddrraawwiinngg  

nnssttiittuuttiioonn,,  hhaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt  
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  
dd  UUnniioonn  iittsseellff  hhaass  ttaakkeenn  tthhee  

AA  lleevveell,,  sshhoouulldd  bbee  ppeerrmmiitttteedd  
1155  ppaaiidd  mmeemmbbeerrss  oorr  mmoorree..  



  
  

  


