
  
BBSSNNLLEEUU//  550033  ((CCDDRR))                                                                                                                                                                  1111..1111..22002200  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  AAmmeennddmmeenntt  ttoo  tthhee  CCDDAA  RRuulleess,,  ttoo  ccoommppuullssoorriillyy  rreettiirree  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaavvee  eeiitthheerr  aattttaaiinneedd  5500//5555  
yyeeaarrss  ooff  aaggee  oorr  wwhhoo  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  3300  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee  --  eexxpprreessssiinngg  oouurr  ssttiiffff  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  
aammeennddmmeenntt  aanndd  rreeqquueessttiinngg  ttoo  rreeppeeaall  tthhee  aammeennddmmeenntt  ––  rreegg..    

  

RReeff::    LLeetttteerr  nnoo..BBSSNNLLCCOO--RRSSTTGG//1188((1111))//22//22002200--  RRSSTTGG  ddtt..  0066--1111--22002200..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn      aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  

TThhee      CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  hhaass  iissssuueedd  aammeennddmmeenntt  ttoo  tthhee  CCDDAA  RRuulleess..  AAccccoorrddiinngg  
ttoo  tthhiiss  aammeennddmmeenntt,,  tthhee  eexxiissttiinngg  RRuullee  5555  ((iiii))  ((bb))  hhaass  bbeeeenn  ddeelleetteedd..  IInn  iitt’’ss  ppllaaccee,,  RRuullee  5555((AA))  hhaass  bbeeeenn  iinnsseerrtteedd..  
  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneewwllyy  iinnsseerrtteedd  RRuullee  5555((AA)),,  iitt  iiss  ssttaatteedd  tthhaatt,,  tthhee  ccoommppaannyy  hhaass  tthhee  aabbssoolluuttee  rriigghhtt  ttoo  
pprreemmaattuurreeddllyy  rreettiirree  aann  eemmppllooyyeeee,,  wwhhoo  hhaass  ccoommpplleetteedd  5500  //  5555  yyeeaarrss  ooff  aaggee,,  oorr  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  hhaass  
ccoommpplleetteedd  3300  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee..  
  

BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn,,  bbeeiinngg  tthhee  MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL,,  ssttiiffffllyy  ooppppoosseess  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  
aammeennddmmeenntt  ttoo  tthhee  CCDDAA  RRuulleess..  TThhee  nneewwllyy  iinnsseerrtteedd  RRuullee  5555((AA))  eemmppoowweerrss  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  aarrbbiittrraarriillyy  
rreettiirree  aann  eemmppllooyyeeee,,  wwiitthhoouutt  ggiivviinngg  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ddeeffeenndd  tthheemmsseellvveess  aaggaaiinnsstt  aannyy  aalllleeggaattiioonn  //cchhaarrggee..  
  

TThhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  RRuullee  5555((AA))  iiss  hhaavviinngg  iitt''ss  ggeenneessiiss  iinn  tthhee  ddrraaccoonniiaann  pprroovviissiioonnss,,  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  SSeerrvviiccee  
RRuulleess  ppuutt  iinn  ppllaaccee  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh  IImmppeerriiaalliissttss,,  ffoorr  ddiissmmiissssiinngg  aannyy  eemmppllooyyeeee  wwiitthhoouutt  ccoonndduuccttiinngg  aa  pprrooppeerr  
eennqquuiirryy..  PPrreesseennttllyy,,  wwee  aarree  lliivviinngg  iinn  iinnddeeppeennddeenntt  IInnddiiaa,,  wwhhiicchh  iiss  bbeeiinngg  rruulleedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  aa  
ddeemmooccrraattiicc  CCoonnssttiittuuttiioonn..  HHeennccee,,  ccoommppuullssoorriillyy  rreettiirriinngg  aannyy  eemmppllooyyeeee,,  wwiitthhoouutt  pprroovviiddiinngg  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  
ddeeffeenndd  tthheemmsseellvveess,,  iiss  aaggaaiinnsstt  tthhee  ssppiirriitt  ooff  oouurr  CCoonnssttiittuuttiioonn..    
  

WWee  aarree  ooff  tthhee  ffiirrmm  ooppiinniioonn  tthhaatt,,  rreeaassoonnaabbllee  ooppppoorrttuunniittyy  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  aannyy  eemmppllooyyeeee,,  ttoo  ddeeffeenndd  
tthheemmsseellvveess  ffrroomm  aannyy  aalllleeggaattiioonn..    PPrreemmaattuurreeddllyy  rreettiirriinngg  aannyy  eemmppllooyyeeee,,  uunnddeerr  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  rruullee  5555((AA))  
wwiillll  bbee  ddeenniiaall  ooff  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  nnaattuurraall  jjuussttiiccee..  FFuurrtthheerr,,  tthheerree  iiss  eevveerryy  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt,,  tthhiiss  pprroovviissiioonn  ccaann  bbee  
mmiissuusseedd  ttoo  vviiccttiimmiissee  ttrraaddee  uunniioonn  lleeaaddeerrss..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhee  aammeennddmmeenntt  mmaaddee  ttoo  tthhee  CCDDAA  RRuulleess,,  vviiddee  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  
lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  sshhoouulldd  bbee  wwiitthhddrraawwnn  iimmmmeeddiiaatteellyy..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy    
  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
((22))  SShhrrii  MMaanniisshh  KKuummaarr,,  GGMM  ((RReessttrrgg..)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011        
((33))  SShhrrii  AA..MM..GGuuppttaa,,  GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  0011  

  


