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TToo,,  
  

SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,    
DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  
NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    BBSSNNLLEEUU’’ss  vviieewwss  oonn  tthhee  ddrraafftt  ppooll
  

RReeff::  --  BBSSNNLL  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//2200--22//SSRR//22
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkii
  

TThhee  SSRR  BBrraanncchh  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  
aaccccoommmmooddaattiioonn  ttoo  UUnniioonnss  //  AAssssoocciiaattiioonn
ddaayyss  ooff  tthhee  iissssuuee  ooff  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddee
  

AAtt  tthhee  oouuttsseett,,  wwee  eexxpprreessss  oouurr  ssttrroonngg  oopppp
ooffffiiccee//rreessiiddeennttiiaall  aaccccoommmmooddaattiioonnss  ttoo  tthhe
iinnccoommee  bbyy  ddooiinngg  bbuussiinneessss  iinn  tthhee  tteelleeccoomm
FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  ppaatthheettiicc  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  tthhee  MM
bbyy  wwaayy  ooff  rreennttiinngg  oouutt  ooffffiiccee//rreessiiddeennttiiaall  aa
  

TThhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss
ooff  BBSSNNLL,,  bbuutt  tthheeyy  hhaavvee  aa  lloonngg  hhiissttoorryy  ooff  
AAppaarrtt  ffrroomm  oorrggaanniissiinngg  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrr
““CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  MMoovveemmeenntt””,,  ““SSeerrvviiccee
mmeennttiioonneedd  pprrooggrraammmmeess,,  tthhee  UUnniioonnss  aannd
tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  BBSSNNLL’’ss
tthheessee  hhaavvee  bbeeccoommee  ssttoorriieess  ooff  aa  bbyy--ggoo
iinncclliinnaattiioonn  ttoo  iinnvvoollvvee  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AA
HHaavviinngg  mmaaddee  tthheessee  oobbsseerrvvaattiioonnss,,  wwee  ppllaa
  

((11))  BBSSNNLLEEUU  ssttrroonnggllyy  ooppppoosseess  tthhee  pprro
bbaasseedd  oonn  tthhee  CCRROOPP--22002200  ppoolliiccyy,,  aa
aallrreeaaddyy  wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmee
TTaabbllee  11,,  ooffffiiccee  aaccccoommmmooddaattiioonn  ss
aaddddiittiioonn  ttoo  tthhiiss,,  rreessiiddeennttiiaall  aaccccoomm

  

((22))  AAss  rreeggaarrddss  ooffffiiccee  aaccccoommmmooddaattiioonn
ddrraafftt  ppoolliiccyy  tthhaatt,,  116600  ssqq..  fftt..  ++  1100%%
110000  ssqq..  fftt..  ++  1100%%  aatt  tthhee  BBAA//OOAA  lleevv
bbee  mmaaddee  oonn  ppaayymmeenntt  bbaassiiss,,  wwhhiicchh
BBeeiinngg  tthhee  MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn
tthhee  CCHHQQ,,  CCiirrccllee  aanndd  SSSSAA  lleevveellss..  KK
ccoonnttiinnuueess  ttoo  rreemmaaiinn  aass  tthhee  bbiiggggeess
aallrreeaaddyy  bbeeeenn  aallllootttteedd  ttoo  BBSSNNLLEEUU
cchhaannggee  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo  aanndd  ttoo  aallllo
wwee  aallssoo  ssttrroonnggllyy  ooppppoossee  tthhee  pprro
AAssssoocciiaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ooffffiiccee  aaccccoommmm

  

((33))  FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  mmeennttiioonneedd  iinn  ppaarraa  55
UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  aafftteerr  tthhee
MMaannaaggeemmeenntt..  IItt  iiss  tthhee  ssttrroonngg  ooppiinn

                                    

lliiccyy  ffoorr  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  aaccccoommmmooddaattiioonn  ttoo  UUnniioonnss  //  AA

22002222  ddaatteedd  1188..0077..22002222..  

iinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aacct

 vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  hhaass  iissssuueedd  aa  ddrraafftt  p
nnss  ooff  BBSSNNLL..  BBSSNNLLEEUU  hhaass  bbeeeenn  ddiirreecctteedd  ttoo  ssuubbmmiitt  iitt’’ss  vviiee
eerr  rreeffeerreennccee..    

ppoossiittiioonn  ffoorr  tthhee  iinntteennttiioonn  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ggeenneerr
hee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL..  TThhiiss  CCoo
mm  iinndduussttrryy..  HHoowweevveerr,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhiiss  CCoommppaanny
MMaannaaggeemmeenntt  wwaannttss  ttoo  eeaarrnn  mmoonneeyy  ffrroomm  tthhee  RReeccooggnniissee
aaccccoommmmooddaattiioonnss..    

ss  iinn  BBSSNNLL  aarree  nnoott  oonnllyy  eessppoouussiinngg  tthhee  ccaauussee  ooff  tthhee  EExxeec
  iinnvvoollvviinngg  tthheemmsseellvveess  iinn  aaccttiivviittiieess  ffoorr  ssaaffeegguuaarrddiinngg  tthhee
rraammmmeess,,  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee
ee  WWiitthh  AA  SSmmiillee””,,  ““BBSSNNLL  aatt  YYoouurr  DDoooorr  SStteeppss””,,  eettcc..  BByy  ww

ndd  AAssssoocciiaattiioonnss  hhaavvee  ddoonnee  tthhee  aapppprreecciiaabbllee  jjoobb  ooff  iimmpp
ss  sseerrvviicceess  aanndd  tthheerreebbyy  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  oovveerraallll  ccuussttoommee
oonnee  eerraa,,  ssiinnccee  tthhee  iinnccuummbbeenntt  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  nnoott  
AAssssoocciiaattiioonnss  ffoorr  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  eeffffiicciieennccyy  

aaccee  oouurr  vviieewwss  oonn  tthhee  ddrraafftt  ppoolliiccyy..  

rooppoossaall  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  cchhaarrggee  rreenntt  ffrroomm  tthhee
aass  eennvviissaaggeedd  iinn  ppaarraa  11..00  ((ee))  aanndd  aallssoo  eellsseewwhheerree  iinn  tthh
eenntt,,  pprrootteessttiinngg  aaggaaiinnsstt  tthhee  eexxoorrbbiittaanntt  rraatteess  eennvviissaaggeedd  
sshhoouulldd  bbee  aallllootttteedd  ffrreeee  ooff  ccoosstt  ttoo  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UU

mmmmooddaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  aallllootttteedd  ttoo  tthheemm  aatt  ccoonncceessssiioonnaall  

nn  ffoorr  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  iitt  iiss  mm
%%  ssppaaccee  wwoouulldd  bbee  aallllootttteedd  aatt  tthhee  CCHHQQ  lleevveell,,  114400  ssqq..  fftt..  ++

vveellss..  IItt  iiss  aallssoo  ssttaatteedd  tthhaatt,,  aalllloottmmeenntt  ooff  ssppaaccee,,  iinn  eexxcceess
hh  wwiillll  bbee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  CCRROOPP--22002200..  BBSSNNLLEEUU  ssttrroon

nn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  BBSSNNLLEEUU  iiss  aallrreeaaddyy  aallllootttteedd  wwiitt
KKeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  tthhaatt,,  BBSSNNLLEEUU  ssttaannddss  rreeccooggnniisseedd  ffrroo
sstt  uunniioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  ppaaiidd  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  wwhhaatteevveerr  ooffffiiccee
UU,,  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuee..  WWee  ssttrroonnggllyy  ooppppoossee  tthhee  pprrooppooss
loott  ssmmaalllleerr  aaccccoommmmooddaattiioonn  ttoo  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uu
rooppoossaall  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ccoolllleecctt  rreenntt  ffrroomm  tthh
mmooddaattiioonn  tthhaatt  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  pprroovviiddeedd..    

55..22  ((dd))  tthhaatt,,  ooffffiiccee  aaccccoommmmooddaattiioonn  wwoouulldd  bbee  aallllootttteedd
ee  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn  iiss  hheelldd..  WWee  aarree  aatt  lloossss  ttoo  uu

nniioonn  ooff  BBSSNNLLEEUU  tthhaatt,,  tthheerree  iiss  nnoo  nneecceessssiittyy  ttoo  aalllloott  ooffffiicc

  
                                         2222..0077..22002222  

AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  --  rreegg..  

ttiioonn..  

ppoolliiccyy  ffoorr  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  
eewwss  oonn  tthhiiss  ppoolliiccyy  wwiitthhiinn  1155  

rraattee  rreevveennuuee  bbyy  rreennttiinngg  oouutt  
oommppaannyy  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  eeaarrnn  
yy  hhaass  ttoottaallllyy  ffaaiilleedd  ttoo  ddoo  ssoo..  

eedd  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  

ccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  
ee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  
ee  oorrggaanniisseedd  ccaammppaaiiggnnss  lliikkee  
wwaayy  ooff  oorrggaanniissiinngg  tthhee  aabboovvee  
pprroovviinngg  tthhee  wwoorrkk  ccuullttuurree  ooff  
eerr  ssaattiissffaaccttiioonn..  HHoowweevveerr,,  aallll  
 hhaavviinngg  eevveenn  tthhee  sslliigghhtteesstt  
aanndd  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn..  

ee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  
hhiiss  ddrraafftt  ppoolliiccyy..  BBSSNNLLEEUU  hhaass  
  iinn  CCRROOPP--22002200..  AAss  ssttaatteedd  iinn  

UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss..  IInn  
  rraatteess..      

mmeennttiioonneedd  iinn  TTaabbllee  11  ooff  tthhee  
++  1100%%  aatt  tthhee  cciirrccllee  lleevveell  aanndd  
ssss  ooff  tthhee  eennttiittlleemmeenntt  wwoouulldd  
nnggllyy  ooppppoosseess  tthhiiss  pprrooppoossaall..  
tthh  ooffffiiccee  aaccccoommmmooddaattiioonn  aatt  

oomm  22000044  oonnwwaarrddss  aanndd  aallssoo  
ee  aaccccoommmmooddaattiioonn  tthhaatt  hhaavvee  
saall  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  
uunniioonnss  ooff  BBSSNNLLEEUU..  FFuurrtthheerr,,  
hhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  

dd  aaffrreesshh  ttoo  tthhee  RReeccooggnniisseedd  
uunnddeerrssttaanndd  tthhee  llooggiicc  ooff  tthhee  

ccee  aaccccoommmmooddaattiioonn  ““aaffrreesshh””  



eevveerryy  ttiimmee  aafftteerr  tthhee  vveerriiffiiccaattiioonn  iiss  hheelldd..  IInnsstteeaadd,,  tthhee  ooffffiiccee  aaccccoommmmooddaattiioonn  ccaann  bbee  ttaakkeenn  aawwaayy  ffrroomm  aa  
uunniioonn//aassssoocciiaattiioonn  iiff  tthhaatt  uunniioonn//aassssoocciiaattiioonn  ffaaiillss  ttoo  ggeett  rreeccooggnniittiioonn  iinn  tthhee  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn..    

  

((44))  IInn  ppaarraa  55..22  ((ee)),,  iitt  iiss  ssttaatteedd  tthhaatt,,  ““ooffffiiccee  aaccccoommmmooddaattiioonn  sshhaallll  nnoott  bbee  ccllaaiimmeedd  aass  aa  mmaatttteerr  ooff  rriigghhtt  aanndd  sshhaallll  bbee  
eexxtteennddeedd  iiff  ssuuiittaabbllee  ssppaaccee  iiss  aavvaaiillaabbllee..””  TThhiiss  ccllaauussee  sshhoouulldd  bbee  rreemmoovveedd..  AAlllloottmmeenntt  ooff  ooffffiiccee  aaccccoommmmooddaattiioonn  iiss  
bbeeiinngg  ddoonnee  ttoo  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  ffrroomm  tthhee  ddaayyss  ooff  tthhee  ‘‘PP&&TT  ddeeppaarrttmmeenntt’’..  HHoowweevveerr,,  tthhee  aabboovvee  ssttaatteedd  ccllaauussee  
mmaakkeess  iitt  aass  aa  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  wwhhiicchh  wwiillll  cceerrttaaiinnllyy  bbee  mmiissuusseedd  bbyy  uunnssccrruuppuulloouuss  ooffffiicceerrss..            

  

((55))  PPaarraa  55..33  ((cc))  sshhoouulldd  bbee  ccoommpplleetteellyy  ddeelleetteedd..  IItt  ssaayyss  tthhaatt,,  tthhee  rreessiiddeennttiiaall  aaccccoommmmooddaattiioonn  aallllootttteedd  iinn  tthhee  ppaasstt  ttoo  aa  
uunniioonn  //  aassssoocciiaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  vvaaccaatteedd  wwiitthhiinn  oonnee  mmoonntthh  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy..  WWhhiillee  tthhee  
RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  //  AAssssoocciiaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  aallllootttteedd  wwiitthh  rreessiiddeennttiiaall  aaccccoommmmooddaattiioonn,,  bbyy  nnoonnee  ootthheerr  tthhaann  tthhee  BBSSNNLL  
MMaannaaggeemmeenntt,,  iitt  ddooeess  nnoott  mmaakkee  aannyy  sseennssee  ttoo  tteellll  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ttoo  vvaaccaattee  tthheeiirr  
rreessiiddeennttiiaall  aaccccoommmmooddaattiioonn  wwiitthhiinn  aa  mmoonntthh  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy..    

  

((66))  IInn  ppaarraa  55..44,,  iitt  iiss  ssttaatteedd  tthhaatt,,  tthhee  CCHHQQ  bbooddyy  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  ssuuppppoorrtt  aassssoocciiaattiioonn  aanndd  
uunniioonnss  ttoo  wwhhoomm  lliimmiitteedd  ttrraaddee  uunniioonn  ffaacciilliittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  eexxtteenndd,,  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ttaakkee  aa  rreessiiddeennttiiaall  qquuaarrtteerrss  uupp  ttoo  
TTyyppee--IIIIII..  TThhiiss  ccllaauussee  iiss  nnoott  aacccceeppttaabbllee  ttoo  uuss  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeaassoonnss..  

  

((aa))  IItt  iiss  aann  uunnddeenniiaabbllee  ffaacctt  tthhaatt,,  iinniittiiaallllyy  BBSSNNLLEEUU  hhaass  bbeeeenn  aallllootttteedd  wwiitthh  aa  TTyyppee--VV  qquuaarrtteerrss  aatt  TTeelleeggrraapphh  PPllaaccee  iinn  
GGoollee  MMaarrkkeett..  TThhiiss  ccaann  vveerryy  wweellll  bbee  ccoorrrroobboorraatteedd  ffrroomm  tthhee  rreeccoorrddss  ooff  BBSSNNLL..  SSiimmiillaarrllyy,,  ootthheerr  uunniioonnss  lliikkee  tthhee  
NNUUTTEEEE  CCllaassss--IIIIII  ((FFNNTTOO))  hhaadd  aallssoo  bbeeeenn  aallllootttteedd  wwiitthh  aa  TTyyppee--VV  qquuaarrtteerrss  iinn  tthhee  ssaammee  TTeelleeggrraapphh  PPllaaccee..  TThhiiss  cclleeaarrllyy  
eessttaabblliisshheess  tthhaatt,,  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  PP&&TT  ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  tthheerreeaafftteerr  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  DDooTT,,  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  
wweerree  aallllootttteedd  wwiitthh  TTyyppee--VV  qquuaarrtteerrss..  WWhheenn  tthhiiss  bbeeiinngg  tthhee  ffaacctt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  nnooww  mmaaggnnaanniimmoouussllyy  
pprrooppoossiinngg  ttoo  aalllloott  TTyyppee--IIIIII  qquuaarrtteerrss  ttoo  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  
ddoowwnnggrraaddaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL..  BBSSNNLLEEUU  ssttrroonnggllyy  ooppppoosseess  tthhiiss  ddoowwnnggrraaddaattiioonn  
ooff  tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss..  BBSSNNLLEEUU  ssttrroonnggllyy  ddeemmaannddss  tthhaatt,,  aatt  lleeaasstt  TTyyppee--IIVV  qquuaarrtteerrss  sshhoouulldd  bbee  
aallllootttteedd  ttoo  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss..    

  

((bb))  IItt  iiss  llaauugghhaabbllee  tthhaatt,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  pprrooppoossiinngg  ttoo  aalllloott  qquuaarrtteerrss  ttoo  tthhee  ttrraaddee  uunniioonn  wwhhiicchh  iiss  ccoonnffeerrrreedd  wwiitthh  
lliimmiitteedd  ttrraaddee  uunniioonn  ffaacciilliittiieess,,  oonn  aann  eeqquuaall  ffoooottiinngg  wwiitthh  tthhee  MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd  ttrraaddee  uunniioonn..  BBSSNNLLEEUU,,  wwhhiicchh  iiss  
ccoonnffeerrrreedd  wwiitthh  tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  hhaass  sseeccuurreedd  4433..4444%%  vvootteess  iinn  tthhee  88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  
VVeerriiffiiccaattiioonn..  WWhheerreeaass,,  BBTTEEUU  ((BBSSNNLL)),,  wwhhiicchh  iiss  aa  UUnniioonn  ccoonnffeerrrreedd  wwiitthh  lliimmiitteedd  ttrraaddee  uunniioonn  ffaacciilliittiieess,,  sseeccuurreedd  
oonnllyy  44..3366%%  vvootteess  iinn  tthhaatt  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn..  HHoowweevveerr,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  pprrooppoossiinngg  ttoo  aalllloott  TTyyppee--IIIIII  
qquuaarrtteerrss  ttoo  bbootthh  tthhee  MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  aanndd  tthhee  uunniioonn  wwhhiicchh  iiss  ccoonnffeerrrreedd  wwiitthh  mmeerree  ttrraaddee  uunniioonn  
ffaacciilliittiieess..  TThhiiss  oonnllyy  pprroovveess  tthhee  lloovvee  aanndd  aaffffeeccttiioonn  tthhaatt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  hhaavviinngg  ffoorr  tthhee  UUnniioonn  wwhhiicchh  iiss  hhaavviinngg  
tthhee  ppaattrroonnaaggee  ooff  tthhee  rruulliinngg  ppaarrttyy..  IItt  oonnllyy  eexxppoosseess  tthhee  bbiiaasseedd  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  

  

((cc))  IInn  PPaarraa  55..44  ((aa))  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  oonnccee  aaggaaiinn  pprrooppoosseedd  tthhaatt,,  tthhee  rreenntt  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  
aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  wwiillll  bbee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  CCRROOPP--22002200..  OOnnccee  aaggaaiinn  wwee  rreejjeecctt  tthhiiss  pprrooppoossaall  aanndd  iinnssiisstt  tthhaatt  
RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ttoolldd  ttoo  ppaayy  rreenntt  aass  ppeerr  CCRROOPP--22002200..  BBSSNNLLEEUU,,  oonnccee  aaggaaiinn  ssttrroonnggllyy  ddeemmaannddss  
tthhaatt  rreessiiddeennttiiaall  aaccccoommmmooddaattiioonn  ttoo  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  sshhoouulldd  aallllootttteedd  aatt  ccoonncceessssiioonnaall  
rreenntt..  

  

((77))  PPaarraa  99..00  ssttaatteess  tthhaatt,,  CCMMDD  BBSSNNLL  mmaayy  ddiissppeennssee  wwiitthh  oorr  aammeenndd  aannyy  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ppoolliiccyy..  WWee  ddoo  aaggrreeee  tthhaatt,,  
tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  tthhee  pprreerrooggaattiivvee  ttoo  mmaakkee  aa  rreevviieeww  aanndd  ttoo  cchhaannggee  aannyy  ooff  tthhee  ccllaauusseess  ooff  tthhee  ppoolliiccyy,,  iinn  
ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss..  HHoowweevveerr,,  wwhhaatt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  pprrooppoosseedd  iinn  tthhee  
ddrraafftt  ppoolliiccyy  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  ggiivviinngg  ddiiccttaattoorriiaall  ppoowweerrss  ttoo  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL..  MMaayy  bbee,,  tthhiiss  ccllaauussee  iiss  rreefflleeccttiivvee  ooff  tthhee  
mmiinnddsseett  ooff  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy  MMaannaaggeemmeenntt..  FFuurrtthheerr,,  iitt  ggiivveess  lleevveerraaggee  ttoo  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  ffoorr  ttwweeaakkiinngg  tthhee  ppoolliiccyy  aass  
ppeerr  tthhee  ddiiccttaatteess  ffrroomm  tthhee  ppoolliittiiccaall  qquuaarrtteerrss..  HHeennccee,,  iitt  iiss  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  ttoo  ccaauuttiioonn  tthhaatt,,  
ccoonnffeerrrriinngg  ssuucchh  ddiiccttaattoorriiaall  ppoowweerrss  oonn  aannyy  iinnddiivviidduuaall  ddooeess  nnoott  aauugguurr  wweellll  ffoorr  tthhee  ddeemmooccrraattiicc  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  
CCoommppaannyy..  WWee  ssttrroonnggllyy  ddeemmaanndd  tthhaatt,,  tthhee  ccllaauussee  nnoo..99..00  sshhoouulldd  bbee  rreemmoovveedd  ccoommpplleetteellyy..    

  

WWee  ssuubbmmiitt  oouurr  vviieewwss  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  WWee  rreeqquueesstt  tthhaatt  aa  ddiissccuussssiioonn  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  aarrrraannggeedd  ttoo  eellaabboorraattee  oouurr  
vviieewwss  oonn  tthhee  mmaatttteerr..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu..  
  

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

CCooppyy  ttoo::  MMss..  AAnniittaa  JJoohhrrii,,  PPGGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      


