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WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouu
  

VViiddee  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffee
PPuurraamm,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  002222,,  aass  aa
uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11))  aabboovvee,,  hhaass  rreejjee
vvootteess  ccaannnnoott  bbee  ggiivveenn  tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  f
  

WWee  aarree  vveerryy  mmuucchh  ppaaiinneedd  tthhaatt,,  tthhee  rr
iiss  ddeenniieedd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  nnoommiinnaattee  aa  ppee
ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  kkiinndd  rreeccoonnssiiddeerraattiioo
  

RRiigghhtt  ffrroomm  tthhee  iinncceeppttiioonn  ooff  tthhee  NNeegg
wwiitthh  tthhee  rriigghhtt  ttoo  nnoommiinnaattee  ppeerrssoonnss
nnoommiinnaattee  eevveenn  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  nn
eexxppeerrttiissee  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  ppeerrssoonnss
  

TThhiiss  rriigghhtt  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  
ssttaayy  ffoorr  ssuucchh  nnoommiinnaattiioonnss..  HHoowweevvee
aanndd  tthhee  HHoonn’’bbllee  CCoouurrtt  lleefftt  iitt  ttoo  tthhee  
nnoonn--mmeemmbbeerrss  ttoo  tthhee  ccoouunncciill..  IItt  iiss  rree
HHiigghh  CCoouurrtt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  
  

IItt  iiss  rreeggrreettttaabbllee  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  tthhee  MMaa
nnoonn--mmeemmbbeerrss  ttoo  tthhee  ccoouunncciillss,,  wwiitthh  tt
sseeccuurreess  77%%  vvootteess  ccaann  ggeett  sseeaatt  iinn  tthh
ggrroouunnddss::--  
  

((aa))  EEvveerr  ssiinnccee  tthhee  iinncceeppttiioonn  oo
bbeessttoowweedd  wwiitthh  tthhee  rriigghhtt  ttoo  nn
kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  eevveenn  tthhee  
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uurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  

eerreennccee  ((22))  aabboovvee,,  BBSSNNLLEEUU  nnoommiinnaatteedd  SShhrrii  SSuurree
aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  TThhee  MMaannaaggee
eecctteedd  oouurr  nnoommiinnaattiioonn,,  oonn  tthhee  ggrroouunndd  tthhaatt,,  aannyy  mmii
 ffoorrmmaall  mmeeeettiinnggss  lliikkee  NNCCMM  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  ooff  ggeenneerr

rriigghhtt  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd  RR
eerrssoonn  ooff  iitt’’ss  cchhooiiccee,,  ttoo  tthhee  ccoouunncciill..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,
oonn  ooff  tthhee  iissssuuee..  

ggoottiiaattiinngg  CCoouunncciillss  iinn  BBSSNNLL  iinn  22000022,,  tthhee  RReeccooggnniiss
ss  ooff  iitt’’ss  cchhooiiccee,,  ttoo  tthhee  ccoouunncciillss..  TThhiiss  hhaadd  eennaabb
nnoott  iitt’’ss  mmeemmbbeerrss..  TThhuuss,,  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn
ss  ffrroomm  oouuttssiiddee  iitt’’ss  ffoolldd  aallssoo..    

  wwaass  cchhaalllleennggeedd  iinn  tthhee  HHoonn’’bbllee  EErrnnaakkuullaamm  HHiigghh  
eerr,,  ssuubbsseeqquueennttllyy,,  bbaasseedd  oonn  aa  ppeettiittiioonn  ffiilleedd  bbyy  BBSS
  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  wwhheetthheerr  oo
eeggrreettttaabbllee  tthhaatt  eevveenn  aafftteerr  ssuucchh  aa  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ggiivv
  rreeffuusseedd  ttoo  aacccceepptt  nnoommiinnaattiioonn  ooff  nnoonn--mmeemmbbeerrss  ttoo

aannaaggeemmeenntt  hhaass  mmiixxeedd--uupp  tthhee  rriigghhtt  ooff  tthhee  RReeccoogg
tthhee  pprroovviissiioonn  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  NNeeww  RReeccooggnniittiioonn  

hhee  ccoouunncciillss..  WWee  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  rree

ooff  NNeeggoottiiaattiinngg  CCoouunncciillss  iinn  BBSSNNLL  iinn  22000022,,  tthhee  
nnoommiinnaattee  eevveenn  ‘‘nnoonn--mmeemmbbeerrss’’  ttoo  tthhee  ccoouunncciillss..  IItt  ii
 NNeeww  RReeccooggnniittiioonn  RRuullee  iinnttrroodduucceedd  oonn  2266..1122..2200
tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn..  

  NNeeww  RReeccooggnniittiioonn  RRuulleess  iinnttrroodduucceedd  oonn  2266..1122..2200
uunniioonn  wwhhiicchh  sseeccuurreess  77%%  vvootteess  ccoouulldd  ggeett  sseeaatt  
RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn,,  ooff  iitt’’ss  rriigghhtt  ttoo  nnoommiinnaattee  nnoonn--mme

ssttllyy  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  bbeessttooww  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  
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eesshh  KKuummaarr,,  SSeeccttoorr--66//776677,,  RR..KK..  
eemmeenntt,,  vviiddee  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  
iinnoorriittyy  uunniioonn  wwiitthh  lleessss  tthhaann  77%%  
rraall  iissssuueess..    

RReepprreesseennttaattiivvee  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL,,  
,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

sseedd  UUnniioonn  hhaadd  bbeeeenn  bbeessttoowweedd  
bblleedd  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  ttoo  
nn  hhaadd  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  uuttiilliissee  tthhee  

 CCoouurrtt,,  wwhhiicchh  iinniittiiaallllyy  ggrraanntteedd  aa  
SSNNLLEEUU,,  tthhee  ssttaayy  wwaass  vvaaccaatteedd,,  
oorr  nnoott,,  ttoo  aacccceepptt  nnoommiinnaattiioonn  ooff  
vveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  EErrnnaakkuullaamm  
oo  tthhee  ccoouunncciill..    

ggnniisseedd  UUnniioonn  ttoo  nnoommiinnaattee  eevveenn  
RRuulleess  tthhaatt,,  oonnllyy  aa  uunniioonn  wwhhiicchh  

eevviissiitt  tthhiiss  iissssuuee  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

 RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  hhaadd  bbeeeenn  
iiss  vveerryy  rreelleevvaanntt  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  
001122,,  hhaass  nnoott  ppuutt  iinn  ppllaaccee  aannyy  

001122,,  iinn  ttoottoo..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  
 iinn  tthhee  ccoouunncciillss’’  sshhoouulldd  nnoott  bbee  

meemmbbeerrss  ttoo  tthhee  ccoouunncciillss..        

  aatttteennttiioonn  oonn  tthhiiss  iissssuuee  aanndd  ttoo  
ggeesstt  tthhaatt,,  oouurr  UUnniioonn  mmaayy  kkiinnddllyy  
iirroonn  oouutt  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  oonn  tthhiiss  


