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TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --  RReessttaarrttiinngg  rreegguullaarr  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  --  rreegg..    
  
AAtt  tthhee  oouuttsseett  wwee  wwiisshh  aa  vveerryy  HHaappppyy  NNeeww  YYeeaarr  ttoo  yyoouu,,  aass  wweellll  aass  ttoo  aallll  tthhee  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  BBSSNNLL  
BBooaarrdd..  
  

BBSSNNLLEEUU  hhaass  lloonngg  bbeeeenn  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt,,  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  sshhoouulldd  hhoolldd  rreegguullaarr  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  tthhee  
uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  ssoo  aass  ttoo  kkeeeepp  tthhee  llaatttteerr  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  tthhee  vvaarriioouuss  ddeevveellooppmmeennttss  ttaakkiinngg  
ppllaaccee  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    
  

IItt  iiss  aa  ffaacctt  tthhaatt,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  aa  gglloorriioouuss  ppaasstt,,  ooff  ttaakkiinngg  ccoonnssttrruuccttiivvee  
sstteeppss  ffoorr  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  oouurr  bbeelloovveedd  CCoommppaannyy..    AAppaarrtt  ffrroomm  ggooiinngg  oonn  
ssttrruugggglleess  aaggaaiinnsstt  tthhee  bblloocckkaaddee  ooff  ddeennyyiinngg  eeqquuiippmmeenntt  pprrooccuurreemmeenntt  ttoo  BBSSNNLL,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  
aassssoocciiaattiioonnss  hhaavvee  aallssoo  ccoonndduucctteedd  mmaannyy  mmoovveemmeennttss,,  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  BBSSNNLL’’ss  sseerrvviicceess  aanndd  
tthheerreebbyy  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn..  
    

FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  ““CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  YYeeaarr””  mmoovveemmeenntt,,  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  
BBSSNNLL,,  wweenntt  iinn  aa  bbiigg  wwaayy  iinn  iimmpprroovviinngg  tthhee  wwoorrkk  ccuullttuurree  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthheerreebbyy  rreessuullttiinngg  iinn  
eennhhaanncceedd  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn..  WWee  ccaann  cciittee  mmoorree  eexxaammpplleess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess’’  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  
iimmpprroovvee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL..  IInn  AApprriill  //  MMaayy,,  22001166,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttooookk  ttwwoo  
iinnnnoovvaattiivvee  sstteeppss..  TThhee  ffiirrsstt  sstteepp  wwaass  tthhaatt  ooff  iinnttrroodduucciinngg  tthhee  ““NNiigghhtt  FFrreeee  CCaalllliinngg””..  TThhee  sseeccoonndd  sstteepp  
wwaass  tthhaatt  ooff  iinnttrroodduucciinngg  ““AAllll  IInnddiiaa  FFrreeee  RRooaammiinngg””..  WWiitthh  tthhee  vviieeww  ttoo  ppooppuullaarriissee  bbootthh  tthheessee  sstteeppss  
aammoonngg  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc,,  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  llaauunncchheedd  aa  mmaassssiivvee  
““MMoonntthh  LLoonngg  MMaarrkkeettiinngg  CCaammppaaiiggnn””..  
    

AAss  ppeerr  tthhiiss  ccaallll,,  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL  wweenntt  ttoo  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc  oonn  aa  wwaarr--ffoooott  
bbaassiiss  aanndd  ppooppuullaarriisseedd  tthhee  ““NNiigghhtt  FFrreeee  CCaalllliinngg””  aanndd  tthhee  ““AAllll  IInnddiiaa  FFrreeee  RRooaammiinngg””  sscchheemmeess..  IItt  iiss  
iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ddiidd  tthhiiss  vvoolluunnttaarriillyy  aanndd  bbeeyyoonndd  tthheeiirr  dduuttyy  hhoouurrss..  IItt  
iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  pprriiddee  ffoorr  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  tthhaatt,,  tthheeyy  wweerree  aabbllee  ttoo  wwiilllliinnggllyy  iinnvvoollvvee  
eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  tthhee  rraannkk  ooff  DDGGMM,,  uupp  ttoo  tthhee  RReegguullaarr  MMaazzddoooorrss  iinn  tthhiiss  ccaammppaaiiggnn..  MMaannyy  rrooaadd--sshhoowwss  
aanndd  rraalllliieess  wweerree  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  ttoo  ppooppuullaarriissee  tthhee  pprroodduuccttss  ooff  BBSSNNLL  aammoonngg  tthhee  ggeenneerraall  
ppuubblliicc..  
    

AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  aabboovvee  eeffffoorrttss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  BBSSNNLL  wwaass  aabbllee  ttoo  ggaarrnneerr  tthhee  hhiigghheesstt  
nnuummbbeerr  ooff  mmoobbiillee  ccuussttoommeerrss  iinn  JJuullyy  //  AAuugguusstt,,  22001166,,  ppuusshhiinngg  bbaacckk  aallll  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss..  BBSSNNLL  
aallssoo  ssttaarrtteedd  eeaarrnniinngg  ooppeerraattiinngg  pprrooffiitt  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd  aanndd  iitt  iiss  aann  uunnddeenniiaabbllee  ffaacctt  tthhaatt,,  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  ppllaayyeedd  aa  bbiigg  rroollee  iinn  iitt..  
    



  
  
  
DDuurriinngg  tthhaatt  ppeerriioodd,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aallssoo  sshhoowweedd  mmuucchh  iinncclliinnaattiioonn  iinn  iinnvvoollvviinngg  tthhee  uunniioonnss  
aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  ffoorr  iimmpprroovviinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  TThhee  CCMMDD  BBSSNNLL  wwaass  rreegguullaarrllyy  
hhoollddiinngg  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss..    IInn  tthheessee  
mmeeeettiinnggss,,  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  uusseedd  ttoo  bbrriieeff  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  
AAssssoocciiaattiioonnss,,  aabboouutt  tthhee  ppllaannss  aanndd  ssttrraatteeggiieess  bbeeiinngg  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  
ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    
  
TThhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  ttuurrnn,,  uuttiilliisseedd  tthheessee  iinnppuuttss  ffoorr  mmoottiivvaattiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ggiivvee  
bbeetttteerr  ppeerrffoorrmmaannccee..  TThheerree  wwaass  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  
tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  tthhoossee  ddaayyss..  WWhheenn  tthhee  AAUUAABB  ddeecciiddeedd  ttoo  oorrggaanniissee  tthhee  ““SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  
SSmmiillee””  mmoovveemmeenntt,,  tthhee  tthheenn  CCMMDD  BBSSNNLL,,  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SSrriivvaassttaavv  jjii,,  wwaass  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  ggeett  tthhaatt  
mmoovveemmeenntt  kkiicckk--ssttaarrtteedd  tthhrroouugghh  aa  hhuuggee  mmeeeettiinngg  hheelldd  iinn  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  pprreemmiisseess..      
    
HHoowweevveerr,,  wwee  rreeggrreett  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  oonn  oonnee  ssiiddee  aanndd  tthhee  
uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  oonn  tthhee  ootthheerr  ssiiddee,,  hhaass  bbeeccoommee  aa  ssttoorryy  ooff  tthhee  ppaasstt..  DDeessppiittee  oouurr  iinnssiissttiinngg  
uuppoonn  yyoouu  oonn  mmaannyy  ooccccaassiioonnss,,  yyoouu  aarree  rreelluuccttaanntt  ttoo  hhaavvee  rreegguullaarr  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  tthhee  uunniioonnss  aanndd  
aassssoocciiaattiioonnss,,  aass  wwaass  ddoonnee  iinn  tthhee  ppaasstt..  EEvveenn  dduurriinngg  tthhiiss  CCOOVVIIDD--1199  ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn,,  iinntteerraaccttiioonnss  
ccoouulldd  hhaavvee  vveerryy  wweellll  bbeeeenn  oorrggaanniisseedd  wwiitthh  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  tthhrroouugghh  vviiddeeoo  ccoonnffeerreenncciinngg..    
  
UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhaatt  hhaass  nnoott  hhaappppeenneedd..  PPeerrhhaappss,,  yyoouu  aarree  uunnddeerr  tthhee  iimmpprreessssiioonn  tthhaatt  tthhee  uunniioonnss  aanndd  
aassssoocciiaattiioonnss  aarree  tthheerree  oonnllyy  ttoo  rraaiissee  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  aarree  
aawwaarree  tthhaatt,,  ffuullffiillmmeenntt  ooff  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  oonnllyy  rreemmaaiinn  aa  ddiissttaanntt  ddrreeaamm,,  iiff  tthhee  
ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ddeetteerriioorraattee..  HHeennccee,,  eeaarrllyy  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  tthhee  
CCoommppaannyy  iiss  nnoott  oonnllyy  tthhee  aaggeennddaa  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  bbuutt  iitt  iiss  tthhee  aaggeennddaa  ooff  tthhee  uunniioonnss  aanndd  
aassssoocciiaattiioonnss  aallssoo..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt''ss  mmiinndd--sseett  ooff  vviieewwiinngg  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  aass  aann  
hheeaaddaacchhee,,  sshhoouulldd  bbee  sshheedd..  
  
IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  uurrggee  uuppoonn  yyoouu  ttoo  rreessttaarrtt  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  hhaavviinngg  rreegguullaarr  iinntteerraaccttiioonnss  
wwiitthh  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  ffoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  iinnvvoollvviinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  rreevviivvaall  ooff  tthhee  
CCoommppaannyy..    
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,    
  
YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,    
  
  
              
  
  
  [[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
  


