
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
NNoo::  UUAA//22002200//2299                                                                                                                          1144..0077..22002211  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  AAsshhwwiinnii  VVaaiisshhnnaaww  jjii,,  
HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  &&  IITT,,  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,    
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    
2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,    
NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000011  
  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  WWeellccoommiinngg  tthhee  nneeww  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  rreeqquueessttiinngg  ttoo  ggrraanntt  aa  mmeeeettiinngg  ––  rreegg..  
  

OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB)),,  wwee  hheeaarrttiillyy  wweellccoommee  yyoouu  aanndd  wwiisshh  yyoouu  aallll  
ssuucccceessss  iinn  yyoouurr  eennddeeaavvoouurrss..  OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  wwee  aassssuurree  tthhee  ffuulllleesstt  ccooooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iinn  
yyoouurr  eeffffoorrttss  ttoo  bbrriinngg  aann  eeaarrllyy  ttuurrnn--aarroouunndd  ffoorr  BBSSNNLL..      
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  iiss  tthhee  JJooiinntt  
PPllaattffoorrmm,,  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aallll  tthhee  mmaajjoorr  ttrraaddee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ffuunnccttiioonniinngg  iinn  BBSSNNLL..  TThhee  ttrraaddee  uunniioonnss  
aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  ccoommee  ttooggeetthheerr  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  mmaaiinnllyy  ttoo  eennssuurree  aann  eeaarrllyy  
ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  TThhee  AAUUAABB  hhaass  oorrggaanniisseedd  mmaannyy  mmoovveemmeennttss  iinn  tthhee  ppaasstt,,  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  wwoorrkk  
ccuullttuurree  aanndd  pprroodduuccttiivviittyy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthheerreebbyy  ttoo  eennssuurree  bbeetttteerr  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn..  ““CCuussttoommeerr  
DDeelliigghhtt  MMoovveemmeenntt””,,  ““SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee””  aanndd  ““BBSSNNLL  AAtt  YYoouurr  DDoooorr  SStteeppss””  aarree  ssoommee  ooff  tthhee  mmoovveemmeennttss  
llaauunncchheedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  ttoo  bbrriinngg  bbeetttteerr  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn..    
  

HHoowweevveerr,,  tthhee  AAUUAABB  iiss  ppaaiinneedd  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  BBSSNNLL  hhaass  ssttiillll  nnoott  ccoommee  oouutt  ooff  iitt’’ss  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss,,  eevveenn  aafftteerr  oonnee  
yyeeaarr  aanndd  eeiigghhtt  mmoonntthhss  ooff  tthhee  aannnnoouunncceemmeenntt  ooff  tthhee  ‘‘RReevviivvaall  PPaacckkaaggee’’,,  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  ddeenniiaall  ooff  
lleevveell--ppllaayyiinngg--ffiieelldd  ffoorr  BBSSNNLL,,  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  eeqquuiippmmeennttss,,  vviiss--àà--vviiss  tthhee  pprriivvaattee  sseerrvviiccee  
pprroovviiddeerrss,,  hhaass  sseerriioouussllyy  hhaammppeerreedd  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  rreevviivvaall  pprroocceessss..  WWhheenn  BBSSNNLL  iiss  ffaacciinngg  aa  ddeeeepp  ffiinnaanncciiaall  
ccrriissiiss,,  tthhee  nnoonn--cclleeaarraannccee  ooff  vvaarriioouuss  dduueess  ttoo  BBSSNNLL,,  aammoouunnttiinngg  RRss..3388,,550000  ccrroorree,,  bbyy  tthhee  DDooTT,,  iiss  ffuurrtthheerr  
ccoommppoouunnddiinngg  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    
  

IInn  tthhiiss  bbaacckkddrroopp,,  wwee  wwiisshh  ttoo  mmeeeett  yyoouu  aanndd  ddiissccuussss  cceerrttaaiinn  iimmppoorrttaanntt  aassppeeccttss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  
ooff  BBSSNNLL..  WWee  sshhaallll  bbee  vveerryy  ggrraatteeffuull  ssiirr,,  iiff  ssoommee  ttiimmee  iiss  aallllootttteedd  aammiiddsstt  yyoouurr  vveerryy  ttiigghhtt  sscchheedduullee,,  ffoorr  tthhee  
rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  ttoo  mmeeeett  yyoouu  aanndd  ddiissccuussss  tthhoossee  iissssuueess..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy, 
 
 

 
CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh              PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  
      CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..                                                                CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


