
  
BBSSNNLLEEUU//550033  ((CCDDRR))                                                                                                                              1188..1122..22002200  
  

TToo,,  
  

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

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  TTrraannssffeerr  oorrddeerrss  iissssuueedd  ttoo  ffiivvee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  NNaaggaaoonn  SSSSAA  ttoo  TTeezzppuurr  SSSSAA  iinn  AAssssaamm  cciirrccllee  iinn  
vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  oorrddeerrss  ––  rreeqquueessttiinngg  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  --  rreegg..  

  

RReeff::  --  ((11))  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//  660044  ((DDEEVV))  ddaatteedd  0099..1111..22002200..    
((22))  GGMM  TTeezzppuurr  lleetttteerr  nnoo..TTzz--HHRRDD//EE--22//JJTTOO//TTffrr//PPoossttiinngg//22002200--2211//114433  ddaatteedd  1166..1122..22002200..  

    

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  
nneecceessssaarryy  iinntteerrvveennttiioonn..  
    

RRiigghhtt  ffrroomm  tthhee  ddaayy  wwhheenn  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  ssttaarrtteedd  tthhee  pprroocceessss  ttoo  ccrreeaattee  BBuussiinneessss  AArreeaass,,  tthhrroouugghh  
ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  SSSSAAss,,  BBSSNNLLEEUU  hhaass  bbeeeenn  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt  tthhee  pprreesseenntt  ttrraannssffeerr  lliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  
sshhoouulldd  nnoott  bbee  ddiissttuurrbbeedd..  AAss  ppeerr  tthhee  eexxiissttiinngg  RRuulleess,,  aa  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  oouutt  ooff  tthhee  SSSSAA..  
WWee  hhaavvee  bbeeeenn  eexxpprreessssiinngg  oouurr  aapppprreehheennssiioonn  tthhaatt,,  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ccoouulldd  bbee  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  ttrraannssffeerrss  oouuttssiiddee  
tthhee  SSSSAA,,  iinn  vviieeww  tthhee  CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaass..    
    

OOuurr  aapppprreehheennssiioonn  hhaass  nnooww  ccoommee  ttrruuee..  IInn  tthhee  rreecceenntt  oorrddeerr,,  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  iitt  iiss  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  
NNaaggaaoonn  aanndd  TTeezzppuurr  SSSSAAss  ooff  AAssssaamm  cciirrccllee  wwoouulldd  bbee  ccoonnssoolliiddaatteedd  iinnttoo  aa  BBuussiinneessss  AArreeaa  aanndd  tthhaatt  TTeezzppuurr  wwiillll  bbee  
tthhee  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss  ooff  tthhee  BBuussiinneessss  AArreeaa..  IItt  iiss  nnoott  oouutt  ooff  ccoonntteexxtt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  hheerree  tthhaatt  BBSSNNLLEEUU,,  vviiddee  lleetttteerr  
cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11))  hhaass  aallrreeaaddyy  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  NNaaggaaoonn  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  aass  aann  iinnddeeppeennddeenntt  SSSSAA  aanndd  
sshhoouulldd  nnoott  bbee  bbrroouugghhtt  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  TTeezzppuurr  SSSSAA  HHeeaadd..  BBSSNNLLEEUU  hhaass  ggiivveenn  tthhee  jjuussttiiffiiccaattiioonnss  ffoorr  tthhiiss  
ddeemmaanndd..  TThhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  iiss  yyeett  ttoo  llooookk  iinnttoo  tthhiiss  ddeemmaanndd..  
    

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  GGMM,,  TTeezzppuurr,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((22)),,  hhaass  iissssuueedd  aann  oorrddeerr  ttoo  
ttrraannssffeerr  ffiivvee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ffrroomm  NNaaggaaoonn  ttoo  TTeezzppuurr..  TThhiiss  iiss  aattrroocciioouuss  aanndd  iiss  iinn  ttoottaall  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  oorrddeerrss  
iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee..  HHeennccee,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee  iinn  tthhiiss  mmaatttteerr  aanndd  ttoo  ccaauussee  ttoo  
ccaanncceell  tthhee  ttrraannssffeerr  oorrddeerrss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  GGMM,,  TTeezzppuurr..      
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
    
    
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  MMaanniisshh  KKuummaarr,,  GGMM((RReessttgg..)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011      

    ((22))  TThhee  CChhiieeff  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr,,    BBSSNNLL,,  TTeelleeccoomm,,  AAssssaamm  CCiirrccllee..  
    ((33))  TThhee  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr,,  BBSSNNLL,,  TTeezzppuurr  SSSSAA,,  AAssssaamm  CCiirrccllee..  
        


