
BBSSNNLL  EEMMPPLLOOYYEEEESS  UUNNIIOONN  
RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL  ((RReeggiisstteerreedd  UUnnddeerr  IInnddiiaann  TTrraaddee  UUnniioonn  AAcctt  11992266..  RReeggnn..NNoo..44889966))  CCHHQQ::DDaaddaa  GGhhoosshh  BBhhaawwaann,,  OOpppp..  SShhaaddiippuurr  BBuuss  DDeeppoott..,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000088  EEmmaaiill::  bbssnnlleeuucchhqq@@ggmmaaiill..ccoomm,,  wweebbssiittee::  bbssnnlleeuu..iinn  

  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu                                                            PPhhoonnee::  ((OO))  001111--2255770055338855  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy                                                                                                                                        FFaaxx          ::            001111--  2255889944886622  
  BBSSNNLLEEUU//660044  ((DDEEVV))                                                                                                  0022..1111..22001199      TToo,,      SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd  JJii,,  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100000011  
  SSiirr,,  
  SSuubb::  --  TThhee  hhiigghhllyy  ddeemmoottiivvaattiinngg  ssppeeeecchh  ooff  CCMMDD  BBSSNNLL  --  rreegg..    
 WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  WWee  aarree  vveerryy  ggrraatteeffuull  ttoo  yyoouu  ffoorr  sseennddiinngg  aa  rriigghhtt  mmeessssaaggee  ttoo  tthhee  eennttiirree  nnaattiioonn,,  tthhrroouugghh  yyoouurr  pprreessss  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  2233..1100..22001199,,  wwhheerreeiinn  yyoouu  hhaavvee  ssttaatteedd  tthhaatt  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  aarree  aasssseettss  ooff  ssttrraatteeggiicc  iimmppoorrttaannccee  ttoo  tthhee  nnaattiioonn,,  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  nnoott  bbee  cclloosseedd  ddoowwnn,,  ddiissiinnvveesstteedd  oorr  hhaannddeedd  oovveerr  ttoo  tthhee  tthhiirrdd  ppaarrttyy..  SSiimmiillaarrllyy,,  wwee  aarree  aallssoo  tthhaannkkffuull  ttoo  yyoouu,,  ffoorr  ttaakkiinngg  sseerriioouuss  eeffffoorrttss  iinn  ggeettttiinngg  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCaabbiinneett,,  ffoorr  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL,,  aass  wweellll  aass  ootthheerr  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  WWee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aassssuurree  tthhaatt,,  tthhee  eennttiirree  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  wwoouulldd  ssttrreennggtthheenn  yyoouurr  hhaannddss,,  ffoorr  eennssuurriinngg  aann  eeaarrllyy  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..    
  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  cceerrttaaiinn  ddiissttuurrbbiinngg  ddeevveellooppmmeennttss  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  BBSSNNLL..  IInn  yyoouurr  pprreessss  mmeeeett  hheelldd  oonn  2233..1100..22001199,,  yyoouu  hhaavvee  ccaatteeggoorriiccaallllyy  ssttaatteedd  tthhaatt  VVRRSS,,  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL,,  wwoouulldd  bbee  ppuurreellyy  vvoolluunnttaarryy..  IItt  mmeeaannss,,  nnoo  oonnee  wwiillll  bbee  ccoommppeelllleedd  ttoo  ggoo  oonn  VVRRSS..  HHoowweevveerr,,  SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  hhaass  mmaaddee  aa  vveerryy  ddeemmoottiivvaattiinngg  ssppeeeecchh  aammoonngg  tthhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  eemmppllooyyeeeess  oonn  2255..1100..22001199..  IInn  hhiiss  ssppeeeecchh,,  hhee  hhaass  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaavvee  aattttaaiinneedd  5500  yyeeaarrss  ooff  aaggee  sshhoouulldd  ttaakkee  VVRRSS  aanndd  ggoo..  HHee  hhaass  aallssoo  ssttaatteedd  tthhaatt  aannyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  ccoouulldd  nnoott  ccoonnttrriibbuuttee  ttwwiiccee  ooff  wwhhaatt  hhee  //  sshhee  iiss  ddooiinngg  ttooddaayy,,  ccoouulldd  nnoott  ccoonnttiinnuuee  iinn  BBSSNNLL  aanndd  sshhoouulldd  ssaayy  ggoooodd  bbyyee  ttoo  BBSSNNLL..  TThhee  CCMMDD  BBSSNNLL  hhaass  aallssoo  iinnddiissccrriimmiinnaatteellyy  ccrriittiicciisseedd  tthhee  ccoonndduucctt  aanndd  bbeehhaavviioouurr  ooff  tthhee  eennttiirree  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..    
  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  iitt  wwiillll  nnoott  bbee  oouutt  ooff  ccoonntteexxtt  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  oonn  tthheeiirr  oowwnn  llaauunncchheedd  mmaannyy  ccaammppaaiiggnnss,,  lliikkee  tthhee  ““CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  MMoovveemmeenntt””,,  ““SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee””,,  ““BBSSNNLL  AAtt  YYoouurr  DDoooorr  SStteeppss””,,  eettcc..,,  ffoorr  iimmpprroovviinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  BBSSNNLL’’ss  sseerrvviicceess,,  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonnss  aanndd  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn..  OOnnllyy  tthhrroouugghh  tthhee  vvaalluuaabbllee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  BBSSNNLL  wwaass  aabbllee  ttoo  mmaakkee  ooppeerraattiinngg  pprrooffiitt  dduurriinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarrss  22001144--1155,,  22001155--1166  aanndd  22001166--1177..  WWhheenn  tthhiiss  bbeeiinngg  tthhee  ffaacctt,,  hhooww  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  ccaann  iinnddiissccrriimmiinnaatteellyy  ccrriittiicciissee  tthhee  ““ccoonndduucctt  aanndd  bbeehhaavviioouurr””  ooff  tthhee  eennttiirree  eemmppllooyyeeeess..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  tthhrreeaatteenniinngg  rreemmaarrkk  mmaaddee  bbyy  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  tthhaatt  aallll  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  aattttaaiinneedd  5500  yyeeaarrss  ooff  aaggee  sshhoouulldd  ttaakkee  VVRRSS  aanndd  ggoo,,  hhaass  ccoommpplleetteellyy  ddeemmoottiivvaatteedd  tthhee  eemmppllooyyeeeess..    IItt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  sseerriioouuss  ooff  ccoonncceerrnn  tthhaatt,,  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  ccoonnttiinnuueess  ttoo  mmaakkee  ssuucchh  rreemmaarrkkss  iinn  eevveerryy  ffoorruumm..    
  YYoouu  wwiillll  aaggrreeee  ssiirr,,  tthhaatt  tthhee  wwhhoollee--hheeaarrtteedd  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iiss  vveerryy  eesssseennttiiaall  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL,,  aatt  tthhiiss  ccrruucciiaall  jjuunnccttuurree..  HHeennccee,,  wwee  aarree  bbrriinnggiinngg  tthhee  aabboovvee  ddeevveellooppmmeennttss  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  wwiitthh  tthhee  ffeerrvveenntt  hhooppee  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  iiss  rreessttrraaiinneedd  ffrroomm  ddeemmoottiivvaattiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess..    
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  YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,            [[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy 
  CCooppyy  ttoo::      ((11))  SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011        ((22))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  


