
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001199//9900                                                                                                                                          0077..0066..22001199  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,    

CCMMDD,,  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii,,  111100000011  
  

SSiirr,,  

  

SSuubb::  --      NNoottiicceess  iissssuueedd  ffoorr  iimmppoossiinngg  bbrreeaakk--iinn  sseerrvviiccee  uunnddeerr  FFRR  1177AA  --  RReeqquueessttiinngg  ttoo  ssoollvvee  tthhee  pprroobblleemm  aatt  tthhee  

eeaarrlliieesstt  --  rreegg..    
  

RReeff::  --    AAUUAABB  LLrr..  NNoo..  UUAA//22001199//8822  ddaatteedd  2222..0033..22001199..  
  

KKiinnddllyy  rreeccoolllleecctt  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  hhaadd  wwiitthh  yyoouu  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt,,  oonn  aa  nnuummbbeerr  ooff  ooccccaassiioonnss..    
  

TThhee  BBSSNNLL  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--  EExxeeccuuttiivveess  wwhhoo  hhaadd  ggoonnee  oonn  aa  33  ddaayy  ssttrriikkee  ffrroomm  1188..0022..22001199,,  hhaavvee  bbeeeenn  iissssuueedd  

wwiitthh  nnoottiicceess,,  ffoorr  tthhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  bbrreeaakk--iinn  sseerrvviiccee,,  uunnddeerr  FFRR  1177AA..    
  

AAss  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbrroouugghhtt  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  FFRR  1177AA  iiss  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  BBSSNNLL  CCDDAA  RRuulleess..  AAccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  

aaggiittaattiioonnss,,  ssttrriikkeess  aanndd  aallssoo  tthhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  mmaajjoorr  aanndd  mmiinnoorr  ppeennaallttiieess,,  aarree  ssuuffffiicciieennttllyy  ddeeaalltt  wwiitthh  bbyy  tthhee  

BBSSNNLL  CCDDAA  RRuulleess..  IItt  iiss  aallssoo  aa  ffaacctt  tthhaatt,,  FFRR  1177AA  iiss  nnoott  aaddoopptteedd  bbyy  BBSSNNLL  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  1188  yyeeaarrss..    
  

IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aannyy  pprroovviissiioonn  iinn  tthhee  BBSSNNLL  CCDDAA  RRuulleess,,  ffoorr  iimmppoossiinngg  aa  mmaajjoorr  ppeennaallttyy  lliikkee  bbrreeaakk--iinn  sseerrvviiccee,,  tthhee  

ssaammee  ccaannnnoott  bbee  iimmppoosseedd  oonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  FFuurrtthheerr,,  BBSSNNLL  hhaass  aallrreeaaddyy  iimmppoosseedd  ““NNoo  wwoorrkk  --  nnoo  PPaayy””  iinn  

rreessppeecctt  ooff  tthhoossee  wwhhoo  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ssttrriikkee,,  aass  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  iinn  vvoogguuee,,  uunnddeerr  BBSSNNLL  

CCDDAA  RRuullee  22000066..  
  

UUnnddeerr  tthhee  aabboovvee  ssttaatteedd  cciirrccuummssttaanncceess,,  wwee  oonnccee  aaggaaiinn  uurrggee  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  mmaakkee  nneecceessssaarryy  iinntteerrvveennttiioonn  

oonn  tthhiiss  iissssuuee,,  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  nnoottiicceess  sseerrvveedd  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--  EExxeeccuuttiivveess  uunnddeerr  FFRR  1177AA,,  aarree  

wwiitthhddrraawwnn  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  

  

  

  

  

  

CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh            CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  

      CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..                  CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..  

  
  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  SShheeeettllaa  PPrraassaadd,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100000011  
  ((22))  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100000011  

  


