
  
  
BBSSNNLLEEUU//550033  ((CCDDRR))                                                                                                                              2288..1122..22002200  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  
DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  AArrbbiittrraarryy  cchhaannggiinngg  ooff  tthhee  ''TTrraannssffeerr  LLiiaabbiilliittyy''  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  --  ddeemmaannddiinngg  ttoo  ttaakkee  rreemmeeddiiaall  
aaccttiioonn  --  rreegg..  

  

RReeff::  --  BBSSNNLL  lleetttteerr  nnoo..44--0022//22001144  --  RReessttgg..  VVooll..  VV  ((PPtt..))  ddaatteedd  2277..0088..22002200..  
   

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  
aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  
  
RRiigghhtt  ffrroomm  tthhee  ddaayy  wwhheenn  tthhee  pprroocceessss  wwaass  ssttaarrtteedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  rreeggaarrddiinngg  CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  
BBuussiinneessss  AArreeaass,,  BBSSNNLLEEUU  hhaass  bbeeeenn  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt,,  tthhee  eexxiissttiinngg  ttrraannssffeerr  lliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  sshhoouulldd  
nnoott  bbee  ddiissttuurrbbeedd..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaadd  aallssoo  aassssuurreedd  tthhaatt  tthhee  eexxiissttiinngg  ttrraannssffeerr  lliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  
wwoouulldd  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwoouulldd  nnoott  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  oouutt  ooff  tthhee  SSSSAA,,  ccoonnsseeqquueenntt  ttoo  
tthhee  CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaass..  
  

HHoowweevveerr,,  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhiiss  ccaatteeggoorriiccaall  aassssuurraannccee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  aa  pprroovviissiioonn  hhaass  bbeeeenn  
iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  wwhhiicchh  hhaass  ggiivveenn  hhaannddllee  ttoo  tthhee  ooffffiicceerrss  aatt  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  
lleevveellss  ttoo  iinnvvoollvvee  iinn  mmiisscchhiieeff..  IInn  ppaarraa  DD))  iiii))  ooff  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aammbbiigguuoouuss  
pprroovviissiioonn  hhaass  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  uunnddeerr  tthhee  ccaappttiioonn  AAddmmiinniissttrraattiivvee  //  HHRR  //  EEssttaabblliisshhmmeenntt  mmaatttteerrss..    
  

PPaarraa  iiii))  rreeaaddss  tthhuuss::--  
  

““............TTrraannssffeerr  lliiaabbiilliittyy  ooff  SSSSAA  ccaaddrree  //  ssttaaffff  wwiillll  rreemmaaiinn  uunncchhaannggeedd  ii..ee..,,  iitt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  aass  iiss  
eexxiissttiinngg  nnooww,,  eevveenn  aafftteerr  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  SSSSAAss  iinnttoo  BBuussiinneessss  AArreeaass..  HHoowweevveerr,,  iinn  ccaassee  ooff  uurrggeennccyy  
aanndd  nneeeedd  ttoo  rreeaallllooccaattee  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ttoo  aannootthheerr  OOppeerraattiioonn  uunniitt  aarreeaa,,  aann  ooppttiioonn  mmaayy  bbee  
ccaalllleedd  ffoorr  wwiilllliinnggnneessss  ffrroomm  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ttoo  ppoosstt//ttrraannssffeerr  oouutt  ttoo  aannootthheerr  OOppeerraattiioonn  uunniitt  aarreeaa  
oorr  ssoommee  pprroocceessss  mmaayy  bbee  ddeeffiinneedd  bbyy  BBAA  ffoorr  uunniiffoorrmm  iimmpplleemmeennttaattiioonn  bbeeffoorree  eeffffeeccttiinngg  ttrraannssffeerr..””    

  

TThhee  wwoorrddiinnggss  ooff  tthhee  aabboovvee  ppaarraa  ccoonnvveeyy  tthhee  sseennssee  tthhaatt,,  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ccaann  ttrraannssffeerrrreedd,,  iiff  nneeeeddeedd..  IItt  ssaayyss  
tthhaatt  ssoommee  pprroocceessss  mmiigghhtt  bbee  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  BBAA  ffoorr  eeffffeeccttiinngg  tthhee  ttrraannssffeerrss..  IItt  iiss  rreeggrreettttaabbllee  tthhaatt,,  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt  ddiidd  nnoott  eevveenn  hhaavvee  tthhee  ccoouurrtteessyy  ttoo  ttaakkee  tthhee  vviieeww  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  iinnttoo  aaccccoouunntt,,  bbeeffoorree  
eeffffeeccttiinngg  ssuucchh  aa  mmaajjoorr  cchhaannggee  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  TThhiiss  iiss  aa  cclleeaarr--  ccuutt  vviioollaattiioonn  ooff  
tthhee  CCooddee  ooff  DDiisscciipplliinnee,,  ffoorr  wwhhiicchh  bbootthh  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  aass  wweellll  aass  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss,,  aarree  ppaarrttiieess..  WWee  
rreeccoorrdd  oouurr  ssttrroonngg  pprrootteesstt  ttoo  tthhiiss  aarrbbiittrraarriinneessss  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  TThhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  hhaass  aallrreeaaddyy  
ddiissccuusssseedd  tthhee  mmaatttteerr  wwiitthh  tthhee  GGMM((RReessttgg..))  aanndd  hhaass  ddeemmaannddeedd  rreemmoovvaall  ooff  tthhiiss  ccllaauussee..    
  

YYoouu  aarree  aawwaarree  tthhaatt  rreecceennttllyy,,  tthhee  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr,,  TTeezzppuurr,,  hhaadd  ttrraannssffeerrrreedd  ffiivvee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ffrroomm  
NNaaggaaoonn  SSSSAA  ttoo  TTeezzppuurr  SSSSAA,,  ooff  ccoouurrssee  uuttiilliissiinngg  tthhee  aabboovvee  qquuootteedd  aammbbiigguuoouuss  pprroovviissiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  
CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr..  TThhee  CCHHQQ  ooff  oouurr  UUnniioonn  pprrootteesstteedd  aaggaaiinnsstt  tthheessee  ttrraannssffeerrss  aanndd  ttooookk  uupp  tthhee  iissssuuee  wwiitthh  
tthhee  DDiirreeccttoorr  ((HHRR))..  BBaasseedd  oonn  tthhiiss,,  tthhee  ttrraannssffeerrss  aarree  pprreesseennttllyy  kkeepptt  uunnddeerr  aabbeeyyaannccee..  TThhee  aarrbbiittrraarryy  ttrraannssffeerr  
oorrddeerr  iissssuueedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr,,  TTeezzppuurr,,  ssppeeaakkss  vvoolluummeess  aabboouutt  tthhee  ppootteennttiiaall  mmiisscchhiieeff  tthhaatt  ccaann  bbee  ddoonnee  
bbyy  uunnssccrruuppuulloouuss  ooffffiicceerrss,,  ttoo  hhaarraassss  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  uuttiilliissiinngg  tthhee  aammbbiigguuoouuss  pprroovviissiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  
lleetttteerr..    
  
 
 
 
 



 
 
 
 

BBSSNNLLEEUU  ccaatteeggoorriiccaallllyy  ddeemmaannddss  tthhaatt,,  tthhee  eexxiissttiinngg  ttrraannssffeerr  lliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuee,,  
eevveenn  aafftteerr  tthhee  CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaass..  TThheerree  sshhoouulldd  nnoott  bbee  aannyy  aammbbiigguuiittyy  oonn  tthhiiss  aaccccoouunntt..    IInn  vviieeww  
ooff  tthhiiss,,  wwee  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhee  ccllaauussee  DD))  iiii))  sshhoouulldd  bbee  ttoottaallllyy  eexxppuunnggeedd..  IInn  iitt’’ss  ppllaaccee  aa  ccaatteeggoorriiccaall  aasssseerrttiioonn  
sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  tthhaatt,,  tthhee  ttrraannssffeerr  lliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iiss  wwiitthhiinn  tthhee  SSSSAA  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  sshhoouulldd  nnoott  
bbee  ttrraannssffeerrrreedd  oouutt  ooff  tthhee  SSSSAA..  
  

AAnnootthheerr  pprroovviissiioonn  tthhaatt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  pprroovviiddee  hhaannddllee  ffoorr  mmiissuussee  bbyy  ooffffiicceerrss  aatt  tthhee  cciirrccllee  aanndd  SSSSAA  lleevveellss,,  iiss  tthhee  
uussaaggee  ooff  tthhee  tteerrmm  ““mmeerrggeerr””,,  iinn  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee..  RRiigghhtt  ffrroomm  tthhee  bbeeggiinnnniinngg,,  tthhee  ccoorrppoorraattee  
mmaannaaggeemmeenntt  hhaadd  bbeeeenn  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhaatt,,    CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaass  ddooeess  nnoott  ttaannttaammoouunntt  ttoo  mmeerrggeerr  
ooff  SSSSAAss,,  bbuutt  iitt  iiss  oonnllyy  rreellaatteedd  ttoo  ddeelleeggaattiioonn  ooff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ppoowweerrss..  WWiitthh  tthhee  vviieeww  ttoo  eennssuurree  
tthhiiss,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaadd  aallssoo  bbeeeenn  ccaauuttiioouuss  iinn  aavvooiiddiinngg  tthhee  uussaaggee  ooff  tthhee  wwoorrdd  ""mmeerrggeerr""..  HHoowweevveerr,,  tthhee  
wwoorrdd  ““mmeerrggeerr””  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  iinn  ppaarraa  DD))  ii))  ooff  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee..  
  

IItt  rreeaaddss  tthhuuss::--  
  

““SSeerrvviiccee  BBooookk  ooff  aallll  tthhee  ssttaaffff  ooff  tthhee  mmeerrggeedd  SSSSAAss  ii..ee..  AAGGMM//DDEE((OOpp--DDiisstt  nnaammee))//  DDGGMM((OOpp--DDiissttrriicctt  
nnaammee))  ooffffiiccee  iiss  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aatt  BBuussiinneessss  AArreeaa  lleevveell..””  

  

NNoo  wwhheerree  iinn  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  tthhee  uussaaggee  ooff  tthhee  tteerrmm  ‘‘mmeerrggeerr’’  hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee,,  eexxcceepptt  iinn  ppaarraa  
DD))  ii))..  TThhee  uussaaggee  ooff  tthhee  tteerrmm  ""mmeerrggeedd  SSSSAAss""  ccoonnvveeyyss  tthhee  sseennssee  tthhaatt''  SSSSAAss  rreemmaaiinn  mmeerrggeedd,,  aafftteerr  tthhee  
CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaa  iiss  iimmpplleemmeenntteedd..  TThhee  uussaaggee  ooff  tthhee  tteerrmm  ""mmeerrggeedd  SSSSAAss""  aallssoo  ggiivveess  rroooomm  ffoorr  
aammbbiigguuiittyy  aanndd  rreessuullttaanntt  mmiissuussee  //  mmiisscchhiieeff  bbyy  cciirrccllee  //  bbuussiinneessss  aarreeaa  lleevveell  ooffffiicceerrss..    
  

HHeennccee,,  wwee  ssttrroonnggllyy  ddeemmaanndd  tthhaatt,,  tthhee  tteerrmm  ""mmeerrggeedd  SSSSAAss"",,  wwhhiicchh  ccoommeess  iinn  ppaarraa  DD))  ii))  sshhoouulldd  bbee  rreemmoovveedd..  
WWee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccaauussee  ttoo  iissssuuee  nneecceessssaarryy instruction for effecting the changes, as demanded 
above. 
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
    
    
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  SShhrrii  MMaanniisshh  KKuummaarr,,  GGMM  ((RReessttgg..)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100000011  
  


