
  
  

  
BBSSNNLLEEUU//  331144  ((KKAARR))                                                                                                                                                      2211..0011..22002200  
  
TToo,,  
  
SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --        UUnnwwiilllliinnggnneessss  ooff  tthhee  CCGGMM,,  KKaarrnnaattaakkaa,,  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  iissssuueess  ooff  mmaannppoowweerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  

nneettwwoorrkk  mmaaiinntteennaannccee  wwiitthh  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ––  sseeeekkiinngg  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  ––  rreegg..  
  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  aapppprroopprriiaattee  
aaccttiioonn..  
  
TThhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB)),,  KKaarrnnaattaakkaa  cciirrccllee,,  vviiddee  tthheeiirr  lleetttteerr  nnoo..AAUUAABB//CCGGMMTT//KKttkk//CCoorrrr  
CCHHQQ  1199--2200  ddaatteedd  2211sstt  JJaannuuaarryy,,  22002200,,  ((ccooppyy  eenncclloosseedd))  hhaass  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  CCGGMM,,  KKaarrnnaattaakkaa  
cciirrccllee,,  iiss  nnoott  ddiissccuussssiinngg  wwiitthh  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  aabboouutt  tthhee  iissssuueess  ooff  mmaannppoowweerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
nneettwwoorrkk  mmaaiinntteennaannccee,,  iinn  tthhee  ppoosstt  VVRRSS  sscceennaarriioo..  IItt  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt  tthhee  AAUUAABB,,  
KKaarrnnaattaakkaa  cciirrccllee  hhaass  aallrreeaaddyy  ssuubbmmiitttteedd  aann  aaggeennddaa  ffoorr  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aanndd  tthhaatt  tthhee  CCGGMM  hhaass  nnoott  ffiixxeedd  aannyy  
ddaattee  ssoo  ffaarr,,  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  iissssuueess..    
  
IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL  aarree  ccoonnttrriibbuuttiinngg  tthheeiirr  mmiittee  ffoorr  iimmpprroovviinngg  
tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  aass  wweellll  aass  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  iitt’’ss  sseerrvviicceess..  AAss  ssuucchh,,  iitt  iiss  iinnccuummbbeenntt  oonn  tthhee  
ppaarrtt  ooff  tthhee  cciirrccllee  aass  wweellll  aass  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonnss,,  ttoo  iinnvviittee  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ffoorr  ddiissccuussssiinngg  
aabboouutt  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  oouurr  nneettwwoorrkkss  aanndd  pprroovviiddiinngg  ssaattiissffaaccttoorryy  sseerrvviicceess  ttoo  oouurr  ccuussttoommeerrss..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  
wwee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  uunnwwiilllliinnggnneessss  bbeeiinngg  sshhoowwnn  bbyy  tthhee  CCGGMM,,  KKaarrnnaattaakkaa  cciirrccllee,,  iiss  hhiigghhllyy  uunnffoorrttuunnaattee..    
  
WWhhiillee  rreeqquueessttiinngg  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ggiivvee  nneecceessssaarryy  aaddvviissee  ttoo  tthhee  CCGGMM,,  KKaarrnnaattaakkaa  cciirrccllee,,  ffoorr  hhoollddiinngg  pprroommpptt  
mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  KKaarrnnaattaakkaa  cciirrccllee,,  II  wwoouulldd  aallssoo  lliikkee  ttoo  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  iissssuuee  aa  
ggeenneerraall  gguuiiddeelliinnee  ttoo  aallll  tthhee  hheeaaddss  ooff  tthhee  cciirrcclleess,,  ffoorr  hhoollddiinngg  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  
rreeggaarrddiinngg  tthhee  iissssuueess  ooff  mmaannppoowweerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  oouurr  nneettwwoorrkkss,,  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  VVRRSS..  WWee  ffeerrvveennttllyy  hhooppee  tthhaatt  tthheessee  iinntteerraaccttiioonnss  wwoouulldd  eennaabbllee  uuss  ttoo  hhaannddllee  tthhee  
pprreesseenntt  ssiittuuaattiioonn  iinn  aa  bbeetttteerr  wwaayy..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy  
  

  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  


