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SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  

CCMMDD  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  AAbbnnoorrmmaall  ddeellaayy  iinn  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  aasssseettss  ffrroomm  DDooTT  ttoo  BBSSNNLL  ––  rreegg..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouu  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  aapppprroopprriiaattee  

aaccttiioonn..    
  

TThhee  FFoorruumm  sseerriioouussllyy  ttooookk  uupp  tthhee  iissssuuee  ooff  ttrraannssffeerr  ooff  aasssseettss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  iitt’’ss  ttwwoo  ddaayy  ssttrriikkee,,  hheelldd  oonn  

2211sstt  aanndd  2222nndd  AApprriill,,  22001155..  TTaallkkss  wweerree  hheelldd  bbeettwweeeenn  tthhee  FFoorruumm  aanndd  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  oonn  11sstt  mmaayy,,  

22001155..  FFiinnaallllyy  iitt  eemmeerrggeedd  tthhaatt  mmoosstt  ooff  tthhee  cciirrccllee  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  nnoott  ddoonnee  tthheeiirr  ggrroouunndd  

wwoorrkk,,  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  ttrraannssffeerr..    
  

IInn  tthhee  ttaallkkss  hheelldd  dduurriinngg  tthhee  aabboovvee  ooccccaassiioonnss,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aassssuurreedd  tthhaatt  eexxppeeddiittiioouuss  

aaccttiioonn  wwoouulldd  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  CCGGMMss..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  rreeggrreett  tthhaatt  eevveenn  aafftteerr  tthhaatt  llaappssee  ooff  

oonnee  yyeeaarr,,  ssuuffffiicciieenntt  sstteeppss  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  CCGGMMss  oonn  tthhee  mmaatttteerr..    
  

TThhee  iissssuuee  wwaass  sseerriioouussllyy  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCoorree  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  FFoorruumm,,  wwhhiicchh  wwaass  

hheelldd  oonn  3311..0055..22001166..  DDuurriinngg  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  iitt  eemmeerrggeedd  tthhaatt  iinn  mmaannyy  ppllaacceess  tthhee  DDooTT  iiss  uunniillaatteerraallllyy  

ttaakkiinngg  oovveerr  bbuuiillddiinnggss  ffoorr  tthheeiirr  uussee..  TThhiiss  aaccttiioonn  ooff  tthhee  DDooTT  iiss  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  ttaakkeenn  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  tthhaatt,,  tthhee  aasssseettss  ccoouulldd  bbee  

ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  BBSSNNLL..  FFuurrtthheerr,,  ttaakkiinngg  oovveerr  ooff  tthhee  aasssseettss  bbyy  DDooTT  iiss  ccrreeaattiinngg  aa  sseennssee  ooff  aapppprreehheennssiioonn  iinn  

tthhee  mmiinnddss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  AAllll  tthheessee  aarree  hhaappppeenniinngg  oonnllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ddeellaayy  iinn  ttrraannssffeerr  ooff  aasssseettss  

ffrroomm  DDooTT  ttoo  BBSSNNLL..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorrggooiinngg,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  kkiinnddllyy  eennssuurree  tthhaatt  aaccttiioonn  iiss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  CCGGMMss  wwiitthhoouutt  

aannyy  ffuurrtthheerr  ddeellaayy  aatt  tthheeiirr  lleevveellss,,  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  ssppeeeeddyy  ttrraannssffeerr  ooff  tthhee  aasssseettss..  FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  aallssoo  

rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhiiss  iissssuuee  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  ttaakkeenn  uupp  aatt  tthhee  aapppprroopprriiaattee  lleevveell  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ssoo  tthhaatt  

aasssseettss  aarree  nnoott  uunniillaatteerraallllyy  ttaakkeenn  oovveerr  bbyy  tthhee  DDooTT..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  

  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

CCoonnvveennoorr,,  

FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss..  

MMoobbiillee  NNoo::  99886688223311111133  
  
  

CCooppyy  ttoo::  --  TThhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii..  


