
  
  

  
BBSSNNLLEEUU//220044  ((NNCC))                                                                                                                              0033..0088..22002200  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  
DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  CCoonndduuccttiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  oonnlliinnee  --  rreegg..  
  

RReeff::  --    BBSSNNLL  CC..OO..  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//3399--33//SSRR//22002200  ddaatteedd  0099..0033..22002200..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  

CCoonnsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  ccoonndduuccttiinngg  ooff  tthhee  88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  
OOffffiiccee  hhaass  rree--ccoonnssttiittuutteedd  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  vviiddee  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee..  RRee--ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  
tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  wwaass  ccoonnssiiddeerraabbllyy  ddeellaayyeedd,,  aafftteerr  tthhee  ccoonndduuccttiinngg  ooff  tthhee  88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn  aanndd  
tthhee  lleetttteerr  ffoorr  tthhee  ssaammee  wwaass  iissssuueedd  oonnllyy  oonn  99tthh  MMaarrcchh,,  22002200..  
  

SSoooonn  tthheerreeaafftteerr,,  tthhee  NNaattiioonnaall  lloocckk--ddoowwnn  wwaass  aannnnoouunncceedd,,  ttoo  ccoonnttaaiinn  tthhee  sspprreeaadd  ooff  tthhee  CCOOVVIIDD--1199..  TThhee  
lloocckkddoowwnn,,  aass  wweellll  aass  vvaarriioouuss  ootthheerr  rreessttrriiccttiioonnss  iinn  mmoovveemmeenntt,,  aarree  ccoonnttiinnuuiinngg  ttiillll  ttooddaayy..  DDuuee  ttoo  tthheessee  
rreessttrriiccttiioonnss,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  hhaass  nnoott  bbeeeenn  hheelldd  ssoo  ffaarr..    TThhee  CCOOVVIIDD--1199  iiss  ssttiillll  sspprreeaaddiinngg  
ffaasstt..  
  

AAss  ssuucchh,,  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  pphhyyssiiccaallllyy  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  aatt  lleeaasstt  ffoorr  tthhee  nneexxtt  ccoouuppllee  ooff  
mmoonntthhss..  AAss  yyoouu  aarree  aawwaarree,,  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  iiss  tthhee  hhiigghheesstt  ffoorruumm  ffoorr  ddiissccuussssiinngg  tthhee  ddeemmaannddss  aanndd  ootthheerr  
pprroobblleemmss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  NNoonn--ccoonndduuccttiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ffoorr  tthhee  ppaasstt  ssoo  mmaannyy  mmoonntthhss,,  hhaass  
hhaannddiiccaappppeedd  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  ffrroomm  ttaakkiinngg  uupp  tthhee  ddeemmaannddss  aanndd  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  wwiitthh  
tthhee  hhiigghheesstt  lleevveell  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  
  

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  BBSSNNLLEEUU  wwiisshheess  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttaakkee  sstteeppss  
ttoo  oorrggaanniissee  aann  oonnlliinnee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  OOtthheerrwwiissee,,  tthheerree  iiss  nnoo  ssccooppee  ffoorr  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  
ddeemmaannddss  aanndd  ggrriieevvaanncceess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iinn  tthhee  nneeaarr  ffuuttuurree..    
  

HHeennccee,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiiddeerr  oouurr  ddeemmaanndd  aanndd  ttoo  oorrggaanniissee  aann  oonnlliinnee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  
CCoouunncciill  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  SSrr..GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011 


