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BBSSNNLLEEUU//110033((AAUUAABB))      
 

TToo  
  

SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  

CCMMDD  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
 

SSiirr,,  
 

SSuubb::  --  MMaakkiinngg  tthhee  AAUUAABB  lleeaaddeerrss  ssccaap
 

RReeff::  --  BBSSNNLL//77--11//SSRR//22001188((pptt..))  DDaatteedd
 

WWee  aarree  iinn  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  aabboovvee  cciitteedd  lleett

ffoolllloowwss::--  
 

““IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd  iitt  iiss  iinnffoorrmmeedd  tthhaa

tthhaatt  SSeeccrreettaarryy  DDooTT  wwaanntteedd  ttoo  hh

aassssuurraannccee  oonn  tthhee  aabboovvee  ddeemmaanndd

ffrroomm  MMoonnddaayy  ffoorr  nneexxtt  ffeeww  ddaayyss..    
  

WWhheenn  ccoonnttaacctteedd  tthheemm  tteelleepphhoonn

aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhee  rreepprreesseennttaattiivvee

wwiitthh  tthheemm..””  
 

IInn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhiiss,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ppllaa

22001188,,  tthhee  GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO,,  tteelleepphhoonn

wwoouulldd  bbee  aa  mmeeeettiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  SSeeccrree

iiee..,,  oonn  2299..1100..22001188,,  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  iissssuueess
  

HHoowweevveerr,,  aatt  1133::3300  hhoouurrss  oonn  2288--1100--220011

SSeeccrreettaarryy,,BBSSNNLLEEUU..  TThhiiss  ttiimmee  hhee  ttoolldd  tt

mmeeeettiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,TTeelleecco

wwhheerreeaass,,  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,TTeelleeccoomm,,  wwaanntt

GGMM((SSRR))  llaammeenntteedd  tthhaatt  tthhee  mmeeeettiinngg  ddiidd  
 

HHoowweevveerr,,  ssuurrpprriissiinnggllyy,,  iinn  tthhee  lleetttteerr  cciitte

22001188,,  dduuee  ttoo  tthhee  nnoonn--aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhe

AAUUAABB  rreepprreesseennttaattiivveess  ssccaappee  ggooaattss  iinn

aavvooiidd  iissssuuiinngg  ssuucchh  lleetttteerrss  bbyy  ddiissttoorrttiinngg
 

IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ffuurrtthhee

AAUUAABB  ccoouulldd  ttaakkee  ppllaaccee  bbyy  ggiivviinngg  aa  nnoottiicc

hheerree  tthhaatt,,  tthhee  AAUUAABB  hhaadd  iissssuueedd  tthhee  nn

aammppllee  ttiimmee  ffoorr  iinnvviittiinngg  tthhee  AAUUAABB  rreepprrees
  

WWee  wwiisshh  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  MM

oorrggaanniissiinngg  aa  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  rreepprreess

AAssssoocciiaattiioonnss  ffoorr  ggrraanntteedd,,  iinn  ccaalllliinngg  tthhee

ttrreeaatt  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  iinn  aa  mm
 

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
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GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy      
 

Copy to: - ((11))  MMss..SSuujjaattaa  TT..  RRaayy,,  DDiirreeccttoo

          ((22))  SShhrrii  AA..MM..GGuuppttaa,,  GGMM  ((SSRR))

  

NNLL  EEMMPPLLOOYYEEEESS  UUNNIIOONN
RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL  

rreedd  UUnnddeerr  IInnddiiaann  TTrraaddee  UUnniioonn  AAcctt  11992266..  RReeggnn..NNoo..4488
oosshh  BBhhaawwaann,,  OOpppp..  SShhaaddiippuurr  BBuuss  DDeeppoott..,,  NNeeww  DDeellhhii
mmaaiill::  bbssnnlleeuucchhqq@@ggmmaaiill..ccoomm,,  wweebbssiittee::  bbssnnlleeuu..iinn  

      

                       
                                           

            

appee  ggooaattss  ffoorr  tthhee  ffaaiilluurree  ttoo  hhoolldd  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  SSeecc

dd::  2288--1100--22001188 

tttteerr,,  iissssuueedd  bbyy  tthhee  SSRR  BBrraanncchh  ooff  tthhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOf

aatt  tthhee  lleeaaddeerrss  ooff  AAUUAABB  wweerree  ccoonnttaacctteedd  tteelleepphhoonniiccaa

hhaavvee  aann  uurrggeenntt  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthheemm  ttooddaayy  iittsseellff  aa

ddss  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  GGoovvtt..  aass  sshhee  wwoouulldd  nnoott  bbee  aavvaaii

  

nniiccaallllyy,,  iitt  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  nnoott  aatt  tth

eess  ooff  AAUUAABB  ffoorr  tthhee  mmeeeettiinngg  aatt  tthhiiss  sshhoorrtt  nnoottiiccee,,  mmeeee

aaccee  oouurr  ffoolllloowwiinngg  vviieeww  ppooiinntt  oonn  rreeccoorrdd..  AAtt  aarroouunndd  1100

nniiccaallllyy  ccoonnttaacctteedd  CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaa

eettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  aanndd  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB  aa

ss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  nnoottiiccee  iissssuueedd  ffoorr  ssttrruuggggllee,,  bbyy  tthhee  AAUU

1188,,  aaggaaiinn  tthhee  GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO,,  tteelleepphhoonniiccaallllyy  ccoonnttaa

tthhaatt  dduuee  ttoo  aa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ggaapp,,  aa  wwrroonngg  iinnffoorrmmaa

coomm,,  aanndd  tthhee  AAUUAABB  rreepprreesseennttaattiivveess  wwoouulldd  ttaakkee  ppllaa

tteedd  tthhee  mmeeeettiinngg  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee  tthhaatt  ddaayy  iittsseellff,,  iiee..,,  oo

  nnoott  mmaatteerriiaalliissee  oonn  2288--1100--22001188,,  dduuee  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniicc

teedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  iitt  iiss  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  tthhee  mmeeeettiinn

ee  AAUUAABB  rreepprreesseennttaattiivveess..  TThhiiss  iiss  aa  ttoottaall  ddiissttoorrttiioonn  ooff  

nn  tthhiiss  mmaatttteerr  iiss  vveerryy  uunnffaaiirr..  WWee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthh

g  ffaaccttss..  

eerr  aasskk  hhooww  aa  mmeeeettiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,TTeelleeccoomm

ccee  ooff  oonnllyy  hhaallff  aann  hhoouurr,,  aanndd  tthhaatt  ttoooo  oonn  aa  SSuunnddaayy..  IItt  ii

nnoottiiffiiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  ssttrruuggggllee  oonn  1166--1100--22001188  iittsseellff..  HHee

esseennttaattiivveess  ffoorr  ttaallkkss,,  bbyy  iissssuuiinngg  ssuuffffiicciieennttllyy  iinn  aaddvvaannccee..

MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,TTeelleeccoomm  hhaavvee  aacctteedd

sseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB..  TThhee  DDooTT  aanndd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaagg

eemm  ffoorr  ttaallkkss  iinn  tthhee  eelleevveenntthh  hhoouurr..  TThhee  DDooTT  aanndd  tthhee  

mmoorree  ddiiggnniiffiieedd  wwaayy..  

oorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

NN  
889966))  
ii  ––  111100000088  

               PPhhoonnee::  ((OO))  001111--2255770055338855  
               FFaaxx          ::            001111--  2255889944886622  

                DDaattee::  2299--1100--22001188  

ccrreettaarryy,,  DDooTT  ––  rreegg..  

Offffiiccee,,  wwhheerreeiinn  iitt  iiss  mmeennttiioonneedd  aass  

aallllyy  ttooddaayy  ii..ee..  2288..1100..22001188  

aanndd  ttoo  ccoonnvveeyy  aa  ppoossiittiivvee  

iillaabbllee  aatt  tthhee  hheeaaddqquuaarrtteerr  

thhee  ssttaattiioonn..  DDuuee  ttoo  nnoonn--

eettiinngg  ccoouulldd  nnoott  ttaakkee  ppllaaccee  

00::0000  aamm  yyeesstteerrddaayy,,  iiee..,,  oonn  2288--1100--

aarryy,,  BBSSNNLLEEUU,,  aanndd  ttoolldd  tthhaatt  tthheerree  

aatt  1100::3300  aamm  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddaayy,,  

UUAABB..  

aacctteedd  CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGeenneerraall  

aattiioonn  wwaass  ggiivveenn  eeaarrlliieerr  tthhaatt,,  tthhee  

aaccee  aatt  1100::3300  hhrrss  oonn  2299--1100--22001188,,  

oonn  2288--1100--22001188  iittsseellff..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  

ccaattiioonn  ggaapp..  

nngg  ccoouulldd  nnoott  ttaakkee  ppllaaccee  oonn  2288--1100--

 wwhhaatt  hhaadd  hhaappppeenneedd..  MMaakkiinngg  tthhee  

hhaatt  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  mmuusstt  

mm,,  aanndd tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  

iiss  aallssoo  vveerryy  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  

eennccee,,  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,TTeelleeccoomm,,  hhaadd  

..  

dd  iinn  tthhee  mmoosstt  ccaavvaalliieerr  mmaannnneerr,,  iinn  

ggeemmeenntt  aarree  ttaakkiinngg  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  

 BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  ttrryy  ttoo  


