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TToo  

  

MMss..  SSuujjaattaa  TT..  RRaayy,,  

DDiirreeccttoorr  ((HHRR))  BBSSNNLL,,  

CCuumm  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,    

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      

  

MMaaddaamm,,  

  

SSuubb::  --  IInntteerrvveennttiioonn  iinn  tthhee  iinntteerrnnaall  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee,,  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  --  rreegg..    

  

RReeff::  --  BBSSNNLL  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//3399--22//SSRR//22001188  ddaatteedd  0077..0099..22001188..  
  
WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg,,  ffoorr  

ffaavvoouurr  ooff  mmaakkiinngg  aapppprroopprriiaattee  iinntteerrvveennttiioonn..  

  

TThhee  SSRR  BBrraanncchh  hhaass  iissssuueedd  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  wwhheerreeiinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  ssttaatteedd::--  

  

((aa))  TThhee  SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  mmaayy  pprreeppaarree  tthhee  iitteemmss  ooff  aaggeennddaa  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  LLeeaaddeerr,,  

SSttaaffff  SSiiddee..  

((bb))  TThhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  iitteemmss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  1144..  

((cc))  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  ccoouunncciill  wwiillll  pprroovviiddee  ccooppyy  ooff  tthhee  aaggeennddaa,,  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  

ttoo  tthhee  LLeeaaddeerr  ooff  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

WWee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  aass  ppeerr  tthhee  eexxiissttiinngg  lleetttteerrss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  oonnllyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  iiss  

aauutthhoorriisseedd  ttoo  mmaakkee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhee  

SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  nnoo  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  lleeaaddeerr,,  ccaann  hhaavvee  aannyy  ffoorrmmaall  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee..  TThhiiss  iinncclluuddeess  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  iitteemmss  ffoorr  

ddiissccuussssiioonn,,  vveettttiinngg  ooff  tthhee  ddrraafftt  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  ccoouunncciill  mmeeeettiinnggss,,  eettcc..  SSiimmiillaarrllyy,,  aannyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffrroomm  

tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  ccaann  bbee  mmaaddee  oonnllyy  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  mmaatttteerrss  

ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  ccoouunncciillss..    

  

TThhee  aabboovvee  ssyysstteemm  iiss  bbeeiinngg  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  tthhee  JJooiinntt  CCoonnssuullttaattiivvee  MMaacchhiinneerryy  ((JJCCMM))  aallssoo,,  wwhhiicchh  iiss  

ffuunnccttiioonniinngg  iinn  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeennttss..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  NNeeggoottiiaattiinngg  CCoouunncciill,,  

ffuunnccttiioonniinngg  iinn  BBSSNNLL,,  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  aa  rreepplliiccaa  ooff  tthhee  JJCCMM..  TThhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ssyysstteemm  iiss  bbeeiinngg  

mmaaiinnttaaiinneedd,,  ttoo  aavvooiidd  aannaarrcchhiicc  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  

aanndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  aanndd  vviiccee--vveerrssaa..    

  

HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  iissssuuiinngg  lleetttteerr  aafftteerr  lleetttteerr,,  ttoo  ddiilluuttee  aanndd  ttoo  wweeaakkeenn  

tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ttiimmee--tteesstteedd  ssyysstteemm..  IItt  iiss  aallssoo  ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  ssoommee  ttiimmee  bbaacckk,,  tthhee  

CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  iissssuueedd  aa  lleetttteerr,,  ssttaattiinngg  tthhaatt  tthhee  ddrraafftt  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  ccoouunncciill  sshhoouulldd  bbee  vveetttteedd  bbyy  tthhee  

LLeeaaddeerr  ooff  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  aallssoo..  NNooww,,  iinn  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ppuutt  iinn  ppllaaccee  

mmoorree  ccoonnddiittiioonnss..    

  

  



  

  

TThheerree  iiss  nnoo  ppllaaccee  ffoorr  ttwwoo  ooppiinniioonn

ddiiffffeerreennccee  //  ddiissppuuttee,,  wwiitthhiinn  tthhee  

SSttaaffff  SSiiddee  mmeeeettiinngg..  HHoowweevveerr,,  iitt  ii

sshhoouulldd  ffuunnccttiioonn..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinngg  bb

wwiillll  uullttiimmaatteellyy  lleeaadd  ttoo  tthhee  wweeaakkee

  

SSoo  ffaarr  aass  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee

rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee

iitt  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  tt

iinntteerrvveennttiioonn..  IInnsstteeaadd  ooff  tthhaatt,,  tthh

tteesstteedd  ssyysstteemm  ffuunnccttiioonniinngg  iinn  BBSSNN

  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  ssoolliicc

iinn  BBSSNNLL,,  iiss  nnoott  ddeerraaiilleedd..    
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  

  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy  

  

  

  

((PP..  AAbbhhiimmaannyyuu))  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  

  

EEnnccll::  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee

  

CCooppyy  ttoo::  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  GGMM((SSRR
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

nnss  tthhaatt,,  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  ooff  tthhee  ccoouunncciill  sshhoouulldd  ff

  SSttaaffff  SSiiddee,,  hhaass  ttoo  bbee  sseettttlleedd  ddeemmooccrraattiiccaallllyy,

iiss  nnoott  ffoorr  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  iissssuuee  ddiirreeccttiioo

bbuutt  ggrroossss  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  tthhee  iinntteerrnnaall  ffuunnccttiioon

eenniinngg  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  ccoouunncciillss..                

ee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  nnoo  ccoommppll

ee  SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee..  IIff  ccoommppllaaiinntt  hhaass  aarriisseenn

tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  NNaattiioo

hhee  MMaannaaggeemmeenntt  iissssuuiinngg  lleetttteerrss,,  oonnee  aafftteerr  

NNLL,,  iiss  hhiigghhllyy  rreeggrreettttaabbllee..      

cciitt  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  ttiimmee--ttee

ee..  

RR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatt

ffuunnccttiioonn  ddeemmooccrraattiiccaallllyy..  AAnnyy  

y,,  tthhrroouugghh  ddiissccuussssiioonnss  iinn  tthhee  

oonnss,,  aass  ttoo  hhooww  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  

onniinngg  ooff  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee,,  wwhhiicchh  

llaaiinntt  hhaass  ssoo  ffaarr  aarriisseenn  wwiitthh  

nn  iinn  aannyy  cciirrccllee  //  llooccaall  ccoouunncciill,,  

oonnaall  CCoouunncciill,,  ffoorr  aapppprroopprriiaattee  

aannootthheerr,,  ddiilluuttiinngg  tthhee  ttiimmee--

eesstteedd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ccoouunncciillss  

tthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      



  

  

  

  
  

  

  

  

    

  
  

  


