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TToo,,  
  

SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  
DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  NNoommiinnaattiinngg  nnoonn--mmeemmbbeerrss  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  --  rreegg..  
  

RReeff::  --    ((11))  NNFFTTEE’’ss  lleetttteerr  nnoo..TTFF--22//22((AA))  ddaatteedd  0099..1100..22002200..  
                      ((22))  BBSSNNLL  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//3399--33//SSRR//22002200  ddaatteedd  0066..1100..22002200..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  kkiinndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  nneeeeddffuull  aaccttiioonn..  
  
AAtt  tthhee  oouuttsseett,,  wwee  wwiisshh  ttoo  oonnccee  aaggaaiinn  rreeiitteerraattee  oouurr  ssttaanndd  tthhaatt,,  wwee  aarree  nnoott  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  ooff  aannyy  
iinnddiivviidduuaall  //  lleeaaddeerr  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  WWee  oonnllyy  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  
aaddoopptt  aa  uunniiffoorrmm  yyaarrddssttiicckk  aanndd  tthhaatt,,  tthheerree  sshhoouulldd  nnoott  bbee  aannyy  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..    
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  hhaavvee  ccoommee  ttoo  kknnooww  tthhaatt,,  tthhee  NNFFTTEE  BBSSNNLL  hhaass  ggiivveenn  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  oonn  
tthhiiss  iissssuuee..  SSiinnccee,,  tthhiiss  iiss  aann  iissssuuee  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  iinn  
wwhhiicchh  BBSSNNLLEEUU  iiss  aallssoo  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ggiivvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  vviieewwss,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  kkiinndd  
ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
  

TThhee  aarrgguummeennttss  ppuutt  ffoorrtthh  bbyy  NNFFTTEE  BBSSNNLL  iiss  ttoottaallllyy  mmiisslleeaaddiinngg  aanndd  iiss  ddeecceeppttiivvee..  IInn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg,,  NNFFTTEE  
mmaaiinnttaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  rreettiirreedd  ooffffiicciiaall  wwhhoomm  tthheeyy  hhaadd  nnoommiinnaatteedd  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  wwaass  
aa  ppaaiidd  mmeemmbbeerr  ooff  NNFFTTEE..  HHoowweevveerr,,  BBSSNNLLEEUU  pprroodduucceedd  eevviiddeennccee  ttoo  pprroovvee  tthhaatt  NNFFTTEE’’ss  ccllaaiimm  iiss  wwrroonngg..  TThhee  
rreettiirreedd  ooffffiicciiaall,,  wwhhoomm  NNFFTTEE  hhaadd  nnoommiinnaatteedd  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  hhaadd  nneevveerr  bbeeeenn  aa  mmeemmbbeerr  ooff  NNFFTTEE..  
SSiinnccee  tthheeiirr  ffaallssee  ccllaaiimm  hhaass  bbeeeenn  eexxppoosseedd,,  NNFFTTEE  hhaass  aaddvvaanncceedd  ssoommee  ootthheerr  ddeecceeppttiivvee  aarrgguummeennttss,,  vviiddee  lleetttteerr  
cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  ttoo  mmaakkee  tthheeiirr  nnoommiinnaattiioonn  aacccceepptteedd..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
ppooiinnttss  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee..  
    

((aa))  IItt  iiss  ttrruuee  tthhaatt  pprroovviissiioonn  eexxiissttss  iinn  tthhee  IInnddiiaann  TTrraaddee  UUnniioonnss  AAcctt,,  wwhhiicchh  eennaabblleess  aa  ttrraaddee  uunniioonn  ttoo  mmaakkee  
aann  oouuttssiiddeerr  aass  iitt’’ss  ooffffiiccee  bbeeaarreerr..  TThhee  oouuttssiiddeerr  ssoo  eelleecctteedd  aass  ooffffiiccee  bbeeaarreerr  ooff  aa  ttrraaddee  uunniioonn,,  wwiillll  
bbeeccoommee  aann  eexx--ooffffiicciioo  mmeemmbbeerr  ooff  tthhaatt  ttrraaddee  uunniioonn..    
  

HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  iinnssttaanntt  ccaassee,,  tthhee  rreettiirreedd  ooffffiicciiaall  nnoommiinnaatteedd  bbyy  NNFFTTEE  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  
CCoouunncciill,,  aanndd  aacccceepptteedd  bbyy  MMaannaaggeemmeenntt  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  22,,  hhaadd  nneevveerr  bbeeeenn  aann  ooffffiiccee  
bbeeaarreerr  ooff  NNFFTTEE..  EEvveenn  ccuurrrreennttllyy  hhee  iiss  nnoott  aann  ooffffiiccee  bbeeaarreerr  ooff  NNFFTTEE..  
  

((bb))  IItt  iiss  ttrruuee  tthhaatt  rreettiirreedd  ooffffiicciiaallss  aarree  ssttiillll  bbeeiinngg  nnoommiinnaatteedd  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  EEvveenn  aatt  pprreesseenntt,,  
BBSSNNLLEEUU  aanndd  NNFFTTEE  hhaavvee  nnoommiinnaatteedd  ssoommee  rreettiirreedd  ooffffiicciiaallss  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee..  BBuutt,,  tthheeyy  aarree  eeiitthheerr  ooffffiiccee  
bbeeaarreerrss  ooff  BBSSNNLLEEUU  oorr  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  ooff  NNFFTTEE..  EEvveenn  iinn  tthhee  pprreesseenntt  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  aallll  rreettiirreedd  
ooffffiicciiaallss  nnoommiinnaatteedd  bbyy  BBSSNNLLEEUU  aarree  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  ooff  tthhee  UUnniioonn..  SSiimmiillaarrllyy,,  aallll  tthhee  rreettiirreedd  ooffffiicciiaallss  
nnoommiinnaatteedd  bbyy  NNFFTTEE,,  aarree  aallssoo  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss  ooff  NNFFTTEE..  
  

((cc))  HHoowweevveerr,,  tthhee  rreettiirreedd  ooffffiicciiaall,,  wwhhoomm  NNFFTTEE  hhaass  nnoommiinnaatteedd,,  aacccceepptteedd  bbyy  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  cciitteedd  
uunnddeerr  rreeffeerreennccee  22,,  hhaadd  nneevveerr  bbeeeenn  aann  ooffffiiccee  bbeeaarreerr  ooff  NNFFTTEE..  NNoorr,,  iiss  hhee  pprreesseennttllyy  aann  ooffffiiccee  bbeeaarreerr  ooff  
NNFFTTEE..  FFuurrtthheerr,,  hhee  hhaadd  nneevveerr  bbeeeenn  aa  mmeemmbbeerr  ooff  NNFFTTEE..  TThhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  kknnoowwss  vveerryy  wweellll  tthhaatt,,  
tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  rreettiirreedd  ooffffiicciiaall  hhaadd  bbeeeenn  aann  ooffffiiccee  bbeeaarreerr  ooff  aannootthheerr  AAssssoocciiaattiioonn,,  ttiillll  hhiiss  rreettiirreemmeenntt..  



  
  
  

((dd))  SSoo  ffaarr,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  nneevveerr  aacccceepptteedd  aannyyoonnee  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  ooff  tthhee  
NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  wwhhoo  hhaadd  nneeiitthheerr  bbeeeenn  aann  ooffffiiccee  bbeeaarreerr  nnoorr  aa  ppaaiidd  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  nnoommiinnaattiinngg  
UUnniioonn..  

  

AAllll  tthhee  ppooiinnttss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  ggoo  ttoo  pprroovvee  tthhaatt  tthhee  rreettiirreedd  ooffffiicciiaall  nnoommiinnaatteedd  bbyy  NNFFTTEE  ffaallllss  uunnddeerr  tthhee  
ccaatteeggoorryy  ooff  ‘‘nnoonn--mmeemmbbeerr’’  aanndd  ddooeess  nnoott  ffaallll  uunnddeerr  tthhee  ccaatteeggoorryy  ooff  ‘‘oouuttssiiddeerr’’,,  aass  ppeerr  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  
IInnddiiaann  TTrraaddee  UUnniioonnss  AAcctt..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  oonnccee  aaggaaiinn  rreeiitteerraattee  tthhaatt,,  tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  nnoommiinnaattiinngg  aa  nnoonn--mmeemmbbeerr  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  
BBSSNNLLEEUU..  WWee  rreeqquueesstt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  rreessoollvvee  tthhiiss  ddeeaaddlloocckk  wwiitthhoouutt  ddeellaayy  aanndd  ttoo  ccoonnvveennee  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  
tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt,,  ssoo  aass  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  iimmppoorrttaanntt  oouuttssttaannddiinngg  iissssuueess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..    
    

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  SShhrrii  AA..MM..GGuuppttaa,,  SSrr..GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  


