
  
BBSSNNLLEEUU//220044  ((NNCC))                                                                                                                              1111..1122..22002200  
  
TToo,,  
  
SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  
DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  
SSiirr,,  

  
SSuubb::  --  DDeeaaddlloocckk  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill--  rreeqquueessttiinngg  ttoo  ttaakkee  rreemmeeddiiaall  aaccttiioonn  --  

rreegg..  
  

IInn  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  tteelleepphhoonniicc  ccoonnvveerrssaattiioonn  tthhaatt  II  hhaadd  wwiitthh  yyoouu  yyeesstteerrddaayy,,  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmeennttiioonneedd  
aabboovvee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  bbeeiinngg  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  
TThhee  3399tthh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  sscchheedduulleedd  ttoo  bbee  hheelldd  oonn  0077..1100..22002200,,  hhaadd  bbeeeenn  ppoossttppoonneedd..  TThhee  
ddeevviiaattiioonn  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  ffrroomm  aacccceepptteedd  pprraaccttiiccee  ooff  aapppprroovviinngg  nnoommiinnaattiioonnss  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  ooff  tthhee  
NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  iiss  tthhee  rreeaassoonn  bbeehhiinndd  tthhee  ddeeaaddlloocckk  tthhaatt  hhaass  aarriisseenn  iinn  tthhee  ssmmooootthh  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  
CCoouunncciill..    
  

DDuurriinngg  mmyy  tteelleepphhoonniicc  ccoonnvveerrssaattiioonn  wwiitthh  yyoouu  yyeesstteerrddaayy,,  II  mmaaddee  iitt  aammppllyy  cclleeaarr  tthhaatt,,  tthhee  iinntteennssiioonn  ooff  BBSSNNLLEEUU  
iiss  nnoott  ttoo  bblloocckk  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  mmaaddee  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  bbyy  tthhee  SSeeccoonndd  RReeccooggnniisseedd  
RReepprreesseennttaattiivvee  UUnniioonn..  OOnn  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  tthhee  ggrriieevvaannccee  ooff  BBSSNNLLEEUU  iiss  oonnllyy  tthhaatt,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  aaddooppttiinngg  
ddoouubbllee  ssttaannddaarrddss  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  aacccceeppttiinngg  nnoommiinnaattiioonnss  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  
 
TThhiiss  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ssuuffffiicciieennttllyy  eexxppllaaiinneedd  iinn  oouurr  pprreevviioouuss  lleetttteerrss  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..    
  

AAss  II  ssuuggggeesstteedd  iinn  mmyy  ccoonnvveerrssaattiioonn  wwiitthh  yyoouu,,  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt,,  
ggiivveenn  oonn  44tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  22001133,,  iinn  tthhee  WW..PP..((CC))  NNoo..1133660055  ooff  22001133,,  iiss  tthhee  oonnllyy  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhiiss  ddeeaaddlloocckk..  IInn  tthhee  
aaffoorreemmeennttiioonneedd  oorrddeerr,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt  hhaass  ggiivveenn  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  
wwhheetthheerr  ttoo  aacccceepptt,,  oorr  nnoott  ttoo  aacccceepptt  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  ooff  aa  nnoonn--mmeemmbbeerr,,  ggiivveenn  bbyy  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn..  II  aamm  
rreepprroodduucciinngg  tthhee  rreelleevvaanntt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  oorrddeerr  ooff  tthhee  KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt..  

 
““TThhiiss  CCoouurrtt  hhaadd  wwhhiillee  iissssuuiinngg  tthhee  iinntteerriimm  oorrddeerr  ddiirreecctteedd  tthhee  22nndd  rreessppoonnddeenntt  nnoott  ttoo  iinndduucctt  oorr  
ggrraanntt  mmeemmbbeerrsshhiipp  ttoo  aannyyoonnee  ooff  tthhee  UUnniioonnss  wwhhiicchh  hhaass  nnoott  sseeccuurreedd  tthhee  pprreessccrriibbeedd  77%%  vvootteess  iinn  
tthhee  rreeffeerreenndduumm..  AAddmmiitttteeddllyy  ffoorr  aa  UUnniioonn  ttoo  nnoommiinnaattee  aa  mmeemmbbeerr  ttoo  tthhee  vvaarriioouuss  ccoouunncciillss  
aaccqquuiirriinngg  77%%  ooff  tthhee  vvootteess  iiss  tthhee  mmaannddaattee..  TThhaatt  bbeeiinngg  tthhee  ppoossiittiioonn,,  II  ddoo  nnoott  ffiinndd  aannyytthhiinngg  
wwrroonngg  wwiitthh  tthhee  iinntteerriimm  oorrddeerr,,  bbuutt  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ddoouubbtt  eexxpprreesssseedd  bbyy  tthhee  lleeaarrnneedd  ccoouunnsseell  ffoorr  
tthhee  33rrdd  rreessppoonnddeenntt,,  II  ccllaarriiffyy  tthhaatt  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ttoo  tthhee  22nndd  rreessppoonnddeenntt  iiss  nnoott  ttoo  aacccceepptt  
nnoommiinnaattiioonn  ooff  aannyy  ooff  tthhee  UUnniioonnss  wwhhiicchh  hhaass  nnoott  sseeccuurreedd  77%%  vvootteess  iinn  tthhee  rreeffeerreenndduumm..  IIff  tthhee  
qquuaalliiffiieedd  UUnniioonnss  ggiivvee  aannyy  ssuucchh  nnoommiinnaattiioonn,,  iitt  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ffoorr  BBSSNNLL  ttoo  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  
ddeecciissiioonn  iinn  tthhee  mmaatttteerr..””  

 

AAss  ppeerr  tthhee  aabboovvee  ddiirreeccttiioonn,,  tthhee  UUnniioonn  wwhhiicchh  hhaass  nnoott  sseeccuurreedd  77%%  vvootteess,,  hhaass  nnoo  rriigghhtt  ttoo  nnoommiinnaattee  iitt’’ss  mmeemmbbeerr  
ttoo  tthhee  CCoouunncciillss..  HHoowweevveerr,,  iiff  tthhee  QQuuaalliiffiieedd  uunniioonn  nnoommiinnaatteess  aa  nnoonn--mmeemmbbeerr,,  iitt  iiss  ooppeenn  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  ttoo  
aacccceepptt  oorr  nnoott  aacccceepptt..  TThhuuss,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  wwiillll  bbee  wweellll  wwiitthhiinn  iitt’’ss  ppoowweerr  ttoo  aacccceepptt  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  ooff  aa  
nnoonn--mmeemmbbeerr,,  mmaaddee  bbyy  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn..  
  
  



  
  
IItt  iiss  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ddiidd  nnoott  ccoonnssiiddeerr  oouurr  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  rreeqquueesstt  ssuubbmmiitttteedd  eeaarrlliieerr..  
HHoowweevveerr,,  nnooww  tthhaatt  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  ooff  aa  nnoonn--mmeemmbbeerr,,  ggiivveenn  bbyy  tthhee  SSeeccoonndd  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  hhaass  bbeeeenn  
aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  wwee  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhee  ssaammee  rriigghhtt  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  MMaaiinn  
RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  aallssoo,,  wwhhiicchh  iiss  qquuiittee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt..    
  
BByy  ddooiinngg  ssoo,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ccaann  rreeccttiiffyy  iitt’’ss  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  ddeecciissiioonn  aanndd  ccaann  tthheerreebbyy  bbrreeaakk  tthhee  ddeeaaddlloocckk  
tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  hhoollddiinngg  ooff  tthhee  3399tthh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  
 
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  CCoomm..CChhaannddeesswwaarr  SSiinngghh,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  NNFFTTEE  BBSSNNLL,,  NNeeww  DDeellhhii..  
  


