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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::  --  HHoollddiinngg  rreegguullaarr  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  --  rreegg..    
  

RReeff::  --  ((11))  BBSSNNLLEEUU’’ss  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//660044((DDEEVV))  ddaatteedd  0077..0011..22002211..  
                      ((22))  YYoouurr  lleetttteerr  ddaatteedd  1111..0011..22002211..  
      

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleetttteerrss  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee..    
  

AAtt  tthhee  oouuttsseett,,  wwee  wwiisshh  ttoo  tthhaannkk  yyoouu  ffoorr  qquuiicckkllyy  rreessppoonnddiinngg  ttoo  oouurr  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11))..  WWee  aallssoo  
wwiisshh  ttoo  tthhaannkk  yyoouu  ffoorr  aacckknnoowwlleeddggiinngg  tthhee  ppoossiittiivvee  aanndd  ccoonnssttrruuccttiivvee  rroollee  ooff  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  ffoorr  
tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  IItt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  pprriiddee  ffoorr  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeee,,  aass  wweellll  aass  ffoorr  
tthheeiirr  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  tthhaatt,,  BBSSNNLL  hhaass  rreeppoorrtteedd  ppoossiittiivvee  EEBBIITTDDAA  iinn  tthhee  hhaallff  yyeeaarr  eennddiinngg  
3300tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  22002200..  WWee  aassssuurree  oouurr  ffuulllleesstt  ccooooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  ddaayyss  ttoo  ccoommee  aallssoo,,  ffoorr  rreessttoorriinngg  tthhee  pprriissttiinnee  
gglloorryy  ooff  oouurr  bbeelloovveedd  CCoommppaannyy..    
  

HHaavviinngg  ssttaatteedd  tthhee  aabboovvee,,  wwee  aallssoo  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee..  IItt  iiss  nnoott  oouurr  ccoonntteennttiioonn  
tthhaatt,,  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  iiss  nnoott  mmeeeettiinngg  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  TThhee  CCMMDD  BBSSNNLL  ddooeess  mmeeeett  tthhee  uunniioonnss  aanndd  
aassssoocciiaattiioonnss..  HHoowweevveerr,,  iinn  tthheessee  mmeeeettiinnggss,,  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  aarree  mmoossttllyy  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  sseerrvviiccee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  
eemmppllooyyeeeess..  DDuurriinngg  ssuucchh  iinntteerraaccttiioonnss,,  ssoommee  ddiissccuussssiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  
CCoommppaannyy  mmaayy  aallssoo  ttaakkee  ppllaaccee..    
  

HHoowweevveerr,,  wwhhaatt  wwee  hhaavvee  mmeeaanntt  ttoo  ssaayy  iinn  oouurr  lleetttteerr  iiss  tthhaatt,,  ppeerriiooddiiccaall  iinntteerraaccttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  hheelldd  bbeettwweeeenn  
tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  aanndd  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  oonnllyy  ttoo  ddiissccuussss  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  BBSSNNLL..  
IInn  tthheessee  mmeeeettiinnggss,,  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ggiivvee  pprreesseennttaattiioonn  ttoo  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  aabboouutt  tthhee  
aaccttiioonn  ppllaann  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ffoorr  aacchhiieevviinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  TTooggeetthheerr  wwiitthh  tthhiiss,,  
ddiissccuussssiioonn  sshhoouulldd  aallssoo  ttaakkee  ppllaaccee,,  aass  ttoo  hhooww  bbeesstt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ccaann  ccoonnttrriibbuuttee  tthheeiirr  mmiittee  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  
ggooaallss  bbeeiinngg  sseett  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  
  

IInn  oouurr  lleetttteerr,,  wwee  hhaavvee  ccoonnccrreetteellyy  pprrooppoosseedd  tthhaatt,,  ssuucchh  ppeerriiooddiiccaall  iinntteerraaccttiioonnss,,  bbeettwweeeenn  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  aanndd  
tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  sshhoouulldd  ttaakkee  ppllaaccee  aanndd  tthhaatt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  ttaakkee  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ffoorr  
hhoollddiinngg  ssuucchh  mmeeeettiinnggss..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt,,  yyoouu  ddoo  nnoott  sseeeemm  ttoo  hhaavvee  aacccceepptteedd  oouurr  vviieeww  ppooiinntt..  
IInnsstteeaadd,,  yyoouu  hhaavvee  mmaaddee  ssoommee  vvaagguuee  pprrooppoossaallss  aabboouutt  hhoollddiinngg  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  tthhee  uunniioonn..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  oonnccee  aaggaaiinn  uurrggee  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  oouurr  pprrooppoossaall..  TToo  ssttaarrtt  wwiitthh,,  aa  ddaattee  
mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  sseett  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ffoorr  hhoollddiinngg  tthhee  ffiirrsstt  iinntteerraaccttiioonn  aanndd  iinnvviittaattiioonn  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  eexxtteennddeedd  
ttoo  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  HHooppee  tthhaatt  oouurr  pprrooppoossaall  wwoouulldd  bbee  llooookkeedd  iinnttoo  iinn  tthhee  rriigghhtt  ppeerrssppeeccttiivvee..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
      

  
[[PP..AAbbhhiimmaannyyuu]]    
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy      
  

CCooppyy  ttoo::  AAllll  tthhee  DDiirreeccttoorrss  ooff  BBSSNNLL  BBooaarrdd..  


