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TToo,,  
  

SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  
SSrr..GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  MMooddiiffiiccaattiioonnss  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  ddoonnee  ttoo  tthhee  eexxiissttiinngg  pprroocceedduurreess,,  rreeggaarrddiinngg  aauutthhoorriissaattiioonn  ffoorr  tthhee  
ddeedduuccttiioonn  ooff  uunniioonn  ssuubbssccrriippttiioonn  --  rreegg..  

  

RReeff::  --  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//2200--66//SSRR//22001199  ddaatteedd  2244..0099..22002200..  
  
WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  vviieewwss  ooff  BBSSNNLLEEUU  oonn  tthhee  mmaatttteerr,,  aass  ffoolllloowwss..  
    
AAtt  tthhee  oouuttsseett,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ccoonnvveeyy  oouurr  ssttrroonngg  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  pprrooppoossaallss,,  tthhaatt  aarree  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  
eexxiissttiinngg  ssyysstteemm,,  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  aauutthhoorriissaattiioonn  bbeeiinngg  ggiivveenn  bbyy  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  tthhee  ddeedduuccttiioonn  ooff  tthheeiirr  uunniioonn  
ssuubbssccrriippttiioonn..  TThhee  pprrooppoossaallss,,  iiff  iimmpplleemmeenntteedd,,  wwiillll  ccrreeaattee  uutttteerr  ccoonnffuussiioonn..  IItt  wwiillll  ggiivvee  lleevveerraaggee  ttoo  tthhee  
uunnssccrruuppuulloouuss  ooffffiicceerrss  aatt  tthhee  ffiieelldd  lleevveell,,  ttoo  mmeeddddllee  iinnttoo  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  ttrraaddee  uunniioonnss,,  wwhhiicchh  iiss  ttoottaallllyy  
uunnddeessiirraabbllee  aanndd  uunnwwaarrrraanntteedd..    
  
TThhee  eexxiissttiinngg  ssyysstteemm,,  uunnddeerr  wwhhiicchh  tthhee  iinnddiivviidduuaall  eemmppllooyyeeee  cchhaannggeess  hhiiss//hheerr  uunniioonn  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  iiss  ttiimmee  tteesstteedd  
aanndd  hhaass  bbeeeenn  aacccceepptteedd  bbyy  aallll  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..    IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoossaallss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  
lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  wwiillll  ssppooiill  tthhee  eexxiissttiinngg  ppeeaacceeffuull  iinndduussttrriiaall  rreellaattiioonnss  iinn  tthhee  CCoommppaannyy..  HHaavviinngg  ssaaiidd  
tthheessee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  kkiinndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
    

11))  AA  ggoooodd  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aarree  nnoott  ccoonnvveerrssaanntt  wwiitthh  ccoommppuutteerr  ooppeerraattiioonnss..  AAss  ssuucchh,,  
ccoommppeelllliinngg  tthheemm  ttoo  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  aauutthhoorriissaattiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  EERRPP,,  wwiillll  ccrreeaattee  uunnnneecceessssaarryy  pprroobblleemmss..  
SSuucchh  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  ssoommee  oonnee  eellssee,,  ffoorr  ffuurrnniisshhiinngg  tthheeiirr  aauutthhoorriissaattiioonn  iinn  
tthhee  EERRPP,,  wwhhiicchh  wwiillll  ggiivvee  rroooomm  ffoorr  mmaallpprraaccttiicceess..  TThhee  pprreesseenntt  ssyysstteemm  ooff  ssuubbmmiittttiinngg  aauutthhoorriissaattiioonn,,  ffoorr  
ddeedduuccttiioonn  ooff  uunniioonn  ssuubbssccrriippttiioonn,,  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  hhaarrdd  ccooppyy,,  iiss  wwoorrkkiinngg  wweellll  aanndd  hheennccee  tthheerree  iiss  nnoo  
nneecceessssiittyy  wwhhaattssooeevveerr,,  ttoo  cchhaannggee  tthhiiss..      

  
22))  AAss  ppeerr  tthhee  eexxiissttiinngg  ssyysstteemm,,  aann  eemmppllooyyeeee  iiss  hhaavviinngg  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  cchhaannggee  hhiiss//hheerr  uunniioonn  ssuubbssccrriippttiioonn  

oonnccee  iinn  aa  yyeeaarr..  TThhiiss  pprroovviiddeess  aa  ffaaiirr  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee,,  ttoo  sswwiittcchh  oovveerr  ttoo  aannyy  ootthheerr  uunniioonn,,  iiff  
hhee//sshhee  iiss  nnoott  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  //  aaccttiivviittiieess  ooff  hhiiss  //  hheerr  pprreesseenntt  uunniioonn..  

    
HHeennccee,,  tthheerree  iiss  aabbssoolluutteellyy  nnoo  nneecceessssiittyy  ttoo  cchhaannggee  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  pprroovviiddiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeee  wwiitthh  tthhee  
ooppppoorrttuunniittyy  oonnccee  iinn  aa  yyeeaarr  ttoo  cchhaannggee  hhiiss  //  hheerr  uunniioonn  ooff  cchhooiiccee..  
    
TThhee  pprrooppoossaall  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ppuutt  iinn  ppllaaccee  aa  ssyysstteemm,,  wwhheerreeiinn  tthhee  eemmppllooyyeeee  ccaann  cchhaannggee  hhiiss//hheerr  
uunniioonn  ooff  cchhooiiccee  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr,,  wwiillll  lleeaadd  ttoo  aann  uutttteerr  cchhaaoottiicc  ssiittuuaattiioonn..  TThhiiss  wwiillll  ccrreeaattee  
hheeaaddaacchheess  bbootthh  ttoo  tthhee  uunniioonn,,  aass  wweellll  aass  ttoo  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  WWee  ssttrroonnggllyy  ooppppoossee  tthhiiss  pprrooppoossaall  aanndd  
rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ddrroopp  tthhee  pprrooppoossaall..  

    
  



  
  
33))  AAnnootthheerr  ssiinniisstteerr  pprrooppoossaall  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  iinn  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  iiss  ttoo  ddiissccoonnttiinnuuee  

wwiitthh  tthhee  nneeeedd  ttoo  ggeett  tthhee  ccoouunntteerr  ssiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  sseeccrreettaarryy  ooff  uunniioonn  //  aassssoocciiaattiioonn..  IItt  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  
eetthhiiccaall,,  ffoorr  aannyy  eemmppllooyyeeee  ttoo  ggeett  tthhee  ccoouunntteerr  ssiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  sseeccrreettaarryy  ooff  tthhee  uunniioonn  //  aassssoocciiaattiioonn,,  
bbeeffoorree  ggeettttiinngg  aaddmmiitttteedd  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhaatt  oorrggaanniissaattiioonn..  IIff  tthhiiss  pprroovviissiioonn  iiss  ddiissppeennsseedd  wwiitthh,,  iitt  wwiillll  
ggiivvee  tthhee  lleevveerraaggee  ttoo  tthhee  uunnssccrruuppuulloouuss  ooffffiicceerrss  aatt  tthhee  ffiieelldd  lleevveell,,  ttoo  mmeeddddllee  iinnttoo  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  
uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  

  
IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  BBSSNNLLEEUU  ffiirrmmllyy  ooppppoosseess  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  pprrooppoossaallss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  
uunnddeerr  rreeffeerreennccee..  HHeennccee,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ddrroopp  tthhee  pprrooppoossaallss  aanndd  aallllooww  tthhee  eexxiissttiinngg  ssyysstteemm  ttoo  
ccoonnttiinnuuee,,  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  aass  wweellll  aass  tthhaatt  ooff  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  WWee  aallssoo  wwiisshh  ttoo  
iinnffoorrmm  tthhaatt,,  aannyy  aatttteemmpptt  mmaaddee  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ssiinniisstteerr  pprrooppoossaallss  iinn  
aann  aarrbbiittrraarryy  mmaannnneerr,,  wwiillll  uunnffaaiilliinnggllyy  ssppaarrkk  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess..    

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  TThhee  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
  


