
JJOOIINNTT  AACCTTIIOONN  CCOOMMMMIITTTTEEEE  OOFF  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  //  UUNNIIOONNSS    

OOFF  BBSSNNLL  EEXXEECCUUTTIIVVEESS  &&  NNOONN--EEXXEECCUUTTIIVVEESS  
DD--77,,  TTeelleeggrraapphh  PPllaaccee,,  GGoollee  MMaarrkkeett,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011..  

  

JJAACC//GGLL                                                              0066..0099..22001111  

  

TToo  
  

SShhrrii  RR..KK..  UUppaaddhhyyaayy,,  

CCMMDD,,  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

  

SSuubb::  --  AArrbbiittrraarryy  &&  uunnjjuussttiiffiieedd  wwiitthhddrraawwaall  ooff  BBSSNNLLMMRRSS  aanndd  LLTTCC  ffaacciilliittiieess  ––  ddeemmaanndd  iimmmmeeddiiaattee  

rreessttoorraattiioonn  
  

RReeff::  --  BBSSNNLL  NNoo..77--88//22001100//EEFF//PPaarrtt//11  ddaatteedd  0055..0099..22001111  
  

SSiirr,,  
  

WWee  aarree  sshhoocckkeedd  ttoo  ffiinndd  tthhaatt  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  iissssuueedd  oorrddeerrss  vviiddee  rreeff..  cciitteedd  aabboovvee  wwiitthhddrraawwiinngg  tthhee  

ffaacciilliittiieess  ooff  BBSSNNLLMMRRSS  aalllloowwaannccee  ““wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr””  aass  aallssoo  eennccaasshhmmeenntt  ooff  lleeaavvee  wwhhiillee  aavvaaiilliinngg  LLTTCC..  TThhee  

AAllll  IInnddiiaa  LLTTCC  iittsseellff  ssttaannddss  ffrroozzeenn  ffoorr  22  yyeeaarrss  aass  ppeerr  tthhee  oorrddeerr..    
  

WWee  aarree  ffuullllyy  aawwaarree  aabboouutt  tthhee  aaccuuttee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL..  TThhee  JJAACC  hhaass  bbeeeenn,,  ffoorr  tthhee  llaasstt  ffiivvee  

yyeeaarrss  aatt  lleeaasstt,,  ccoonnttiinnuuoouussllyy  pprreessssiinngg  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  pprroovviiddiinngg  ssuuffffiicciieenntt  mmoobbiillee  eeqquuiippmmeennttss,,  ddrroopp  

wwiirree,,  tteelleepphhoonnee  eeqquuiippmmeennttss,,  mmooddeemm  eettcc..  ffoorr  pprroovviiddiinngg  aanndd  eexxppaannddiinngg  BBSSNNLL  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ppeeooppllee..  

UUnnffoorrttuunnaatteellyy  tthheessee  wweerree  nnoott  ddoonnee  aanndd  eevveenn  tthhee  mmoobbiillee  tteennddeerrss  ffoorr  4455  mmiilllliioonnss  iinn  22000077,,  9955  mmiilllliioonnss  iinn  

22001100  wweerree  ccaanncceelllleedd  aatt  tthhee  llaasstt  mmoommeenntt,,  wwhhiicchh  hhaass  ccrreeaatteedd  eeqquuiippmmeenntt  ccrruunncchh  aanndd  lloossss  ooff  mmaarrkkeett  sshhaarree  

ttoo  BBSSNNLL..  
  

TThhee  JJAACC  hhaass  bbeeeenn  ccoonnttiinnuuoouussllyy  mmaakkiinngg  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  iiss  ssttrreennggtthheenneedd  aanndd  tthhee  

sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  iimmpprroovveedd..  AAss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss,,  wwee  hhaavvee  ccaalllleedd  uuppoonn  tthhee  wwoorrkkeerrss  ttoo  ggoo  eexxttrraa--mmiillee  ttoo  

bbeetttteerr  tthhee  sseerrvviicceess..  TThhee  oobbsseerrvvaattiioonn  ooff  ““CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  YYeeaarr  22001111--1122””  ssiinnccee  MMaayy  22001111  hhaass  sshhoowwnn  

ffaavvoouurraabbllee  rreessuullttss  aallssoo..  TThhee  BBSSNNLL  uunniioonnss  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  ccoo--oorrddiinnaattiioonn  ttoo  iimmpprroovvee  BBSSNNLL..  
  

AAtt  tthhiiss  jjuunnccttuurree,,  tthhee  BBSSNNLL  oorrddeerrss  ccuurrttaaiilliinngg  ffaacciilliittiieess  ooff  wwoorrkkeerrss  hhaavvee  ccoommee  aass  aa  sshhoocckk  ttoo  uuss..  IInnsstteeaadd  ooff  

mmoottiivvaattiinngg  tthhee  wwoorrkkeerrss,,  tthheessee  oorrddeerrss  wwiillll  aaccttuuaallllyy  ddaammppeenn  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss  aanndd  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  

tthhee  pprrooggrreessss  tthhaatt  iiss  bbeeiinngg  mmaaddee..  
  

AAss  ssuucchh,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  JJooiinntt  AAccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ooff  BBSSNNLL  AAssssoocciiaattiioonnss  //  UUnniioonnss  ooff  EExxeeccuuttiivveess  &&  NNoonn--

EExxeeccuuttiivveess  hheelldd  oonn  55
tthh

  SSeepptteemmbbeerr,,  22001111  hhaass  eexxpprreesssseedd  iittss  ssttrroonngg  pprrootteesstt  aaggaaiinnsstt  tthhee  aarrbbiittrraarryy  aanndd  

uunnjjuussttiiffiieedd  ccuurrttaaiillmmeenntt  //  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  ffaacciilliittiieess..  
  

TThhee  JJAACC  ddeemmaannddss  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  pprreesseenntt  oorrddeerrss  ssoo  tthhaatt  nnoorrmmaallccyy  ccaann  bbee  

rreessttoorreedd  aanndd  tthhee  pprroocceessss  ooff  iimmpprroovviinngg  tthhee  sseerrvviicceess  ggooeess  oonn  uunnhhaammppeerreedd..  

  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  
VVAA..NN..NNaammbbooooddiirrii  

CCoonnvveenneerr,,  JJAACC  
  

CCooppyy  ttoo::  AAllll  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess,,  BBSSNNLL  AAssssoocciiaattiioonnss  //  UUnniioonnss  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  


