
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001199//9955                                                                                                                                          0055..0077..22001199  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,    

CCMMDD,,  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii,,  111100000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  SShhooww--ccaauussee  nnoottiiccee  iissssuueedd  ttoo  tthhee  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess,,  ffoorr  iimmppoossiinngg  bbrreeaakk--iinn--

sseerrvviiccee  uunnddeerr  FFRR  1177--AA  ––  rreeqquueessttiinngg  ffoorr  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ccaassee  --  rreegg..    
    
WWee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  
  

SSoommee  ooff  tthhee  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess’’  AAssssoocciiaattiioonnss  iinn  BBSSNNLL,,  hhaavvee  bbeeeenn  iissssuueedd  wwiitthh  sshhooww--ccaauussee  nnoottiicceess,,  ffoorr  

tthhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  bbrreeaakk--iinn--sseerrvviiccee  uunnddeerr  FFRR  1177--AA,,  ffoorr  tthhee  ssttrruuggggllee  ccoonndduucctteedd  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  tthhee  AAllll  

UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  iinn  FFeebbrruuaarryy,,  22001199..    
  

TThhee  mmaatttteerr  iiss  aallrreeaaddyy  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  tthhee  eerrssttwwhhiillee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  aass  wweellll  aass  wwiitthh  tthhee  AAddddiittiioonnaall  

SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm..  DDiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonnss  iinn  BBSSNNLL  aarree  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  CCDDAA  RRuulleess..  AAss  ssuucchh,,  FFRR  1177--AA  iiss  nnoott  

aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  nnoottiicceess  iissssuueedd  uunnddeerr  FFRR  1177--

AA  sshhoouulldd  bbee  wwiitthhddrraawwnn..    
  

IItt  iiss  vveerryy  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  AAUUAABB  rreepprreesseennttaattiivveess,,  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  

TTeelleeccoomm,,  hhaadd  iinnssttrruucctteedd  tthhee  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  ttoo  llooookk  iinnttoo  tthhee  mmaatttteerr  aanndd  ttoo  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull..  HHoowweevveerr,,  

tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  nnoott  wwiitthhddrraawwnn  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  nnoottiicceess..    
  

WWee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiicc  ccaassee  ooff  SShhrrii  NN..KKaabbeeeerr  DDaass,,  JJTTOO,,  HHRRMMSS  

NNoo..119988440022337733,,  SSttaaffff  NNoo..44553377,,  oo//oo  ooff  tthhee  SSDDEE,,  EExxtteerrnnaall,,  CChhaarrmmiinnaarr,,  PPGGMM  SSoouutthh,,  HHyyddeerraabbaadd  TTeelleeccoomm  DDiissttrriicctt..  

HHee  iiss  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  BBSSNNLL  OOAA  aanndd  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  wwiitthh  tthhee  nnoottiiccee  ffoorr  iimmppoossiinngg  bbrreeaakk--iinn--

sseerrvviiccee  uunnddeerr  FFRR  1177--AA..  SShhrrii  NN..  KKaabbeeeerr  DDaass  hhaass  rreettiirreedd  oonn  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  oonn  3300..0066..22001199..  DDuuee  ttoo  tthhee  

ppeennddeennccyy  ooff  tthhee  nnoottiiccee  iissssuueedd  ffoorr  iimmppoossiittiioonn  ooff  bbrreeaakk--iinn--sseerrvviiccee  uunnddeerr  FFRR  1177--AA,,  tthhee  ooffffiicciiaall’’ss  ppeennssiioonn  ccaassee  iiss  

yyeett  ttoo  bbee  sseettttlleedd..    
  

IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  nnoonn--sseettttlleemmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  wwiillll  ccrreeaattee  eexxttrreemmee  hhaarrddsshhiipp  ttoo  aannyy  eemmppllooyyeeee..  HHeennccee,,  

ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ggrraavviittyy  ooff  tthhee  iissssuuee,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  iitt  aanndd  ttoo  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  

wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  sshhooww--ccaauussee  nnoottiiccee  iissssuueedd  ttoo  SShhrrii  NN..KKaabbeeeerr  DDaass,,  JJTTOO  ((rreettiirreedd)),,  aanndd  tthheerreebbyy  ttoo  ccaauussee  tthhee  

sseettttlleemmeenntt  ooff  hhiiss  ppeennssiioonn..    
  

FFuurrtthheerr,,  wwee  aallssoo  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  nnoottiicceess,,  iissssuueedd  ttoo  tthhee  

ootthheerr  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aallssoo,,  ffoorr  iimmppoossiinngg  bbrreeaakk--iinn--sseerrvviiccee  uunnddeerr  FFRR  1177--AA..  YYoouurr  
kkiinndd  aaccttiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  wwoouulldd  ggoo  aa  bbiigg  wwaayy  iinn  iimmpprroovviinngg  iinndduussttrriiaall  ppeeaaccee  iinn  BBSSNNLL..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

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

                                  CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..                  CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB  


