
  

UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  
  

0077tthh  FFeebbrruuaarryy,,  22001177  
  

TToo  

  
SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,    
CCMMDD  BBSSNNLL,,    
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  
NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::--  DDeecciissiioonn  ffoorr  oonnee  hhoouurr  eexxttrraa  wwoorrkk  ddaaiillyy,,  bbyy  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  ooff  
BBSSNNLL  --  rreegg..  

  

II  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  wwaass  hheelldd  
yyeesstteerrddaayy,,  tthhee  0066..0022..22001177..  TThhee  mmeeeettiinngg  wwaass  aatttteennddeedd  bbyy  aallll  tthhee  mmaajjoorr  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  
tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess..  CCoomm..  CChhaannddeesswwaarr  SSiinngghh,,  GGSS,,  NNFFTTEE,,  pprreessiiddeedd  oovveerr  tthhee  
mmeeeettiinngg..    
  

TThhee  mmeeeettiinngg  rreevviieewweedd  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  oonnggooiinngg  ""SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee""  pprrooggrraammmmee..  IItt  
nnootteedd  wwiitthh  ssaattiissffaaccttiioonn  tthhaatt,,  tthhee  rreevveennuuee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  iinnccrreeaasseedd  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  AApprriill  
ttoo  DDeecceemmbbeerr  22001166,,  iinn  ccoommppaarriissoonn  ttoo  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ppeerriioodd  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  
wwhhiicchh  tthhee  lloossss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  aallssoo  ccoommee  ddoowwnn..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  ffeelltt  tthhaatt,,  aa  
ffiinnaall  ppuusshh  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  ggiivveenn,,  ttoo  bboooosstt  tthhee  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  bbeeffoorree  tthhee  ccuurrrreenntt  
ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  ccoommeess  ttoo  aann  eenndd..  
  

KKeeeeppiinngg  tthhiiss  ggooaall  iinn  mmiinndd,,  tthhee  mmeeeettiinngg  hhaass  uunnaanniimmoouussllyy  rreessoollvveedd  ttoo  ccaallll  oonn  tthhee  eennttiirree  NNoonn--
EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL,,  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  aann  eexxttrraa  oonnee  hhoouurr  eevveerryy  ddaayy,,  ffrroomm  1100..0022..22001177  ttoo  
3311..0033..22001177..  IItt  iiss  ddeecciiddeedd  tthhaatt,,  mmaaxxiimmuumm  eeffffoorrttss  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd,,  ttoo  iinntteennssiiffyy  tthhee  
mmaarrkkeettiinngg  aaccttiivviittiieess,,  bbyy  ggiivviinngg  ssppeecciiaall  ffooccuuss  ttoo  tthhee  llaatteesstt  ttaarriiffffss  llaauunncchheedd  bbyy  BBSSNNLL..  IItt  iiss  aallssoo  ddeecciiddeedd  
tthhaatt  ssppeecciiaall  eeffffoorrttss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviicceess..  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  II  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  eennssuurree  tthhaatt  aallll  tthhee  cciirrccllee  aanndd  SSSSAA  hheeaaddss  aarree  ssuuiittaabbllyy  
aaddvviisseedd,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ggeett  mmaaxxiimmuumm  hheellpp  aanndd  aassssiissttaannccee  aatt  tthhee  cciirrccllee  aanndd  
SSSSAA  lleevveellss,,  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ddeessiirreedd  ggooaallss..  SSppeecciiaall  aatttteennttiioonn  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  ppaaiidd  ttoo  mmaakkee  tthhee  rreeqquuiissiittee  
ssttoorreess  aanndd  mmaatteerriiaallss  aavvaaiillaabbllee..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu..    
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,    
  
  
  
  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
CCoonnvveennoorr  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..  
MMoobbiillee  NNoo::  99886688223311111133  
  
CCooppyy  ttoo::--  11))  SShhrrii  MMaannoojj  SSiinnhhaa  jjii,,  HHoonn''bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss..  

        22))  SShhrrii  JJ..  SS..  DDeeeeppaakk,,  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT..    
        33))  SShhrrii  NN..  SSiivvaassaaiillaamm,,  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm..    
        44))  MMss..  SSuujjaattaa  TT  RRaayy,,  DDiirreeccttoorr((HHRR)),,  BBSSNNLL..      

  


