
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  

NNoo::  UUAA//22001199//8822                                                                                                                                          2222..0033..22001199  
  

TToo  
  

SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  

CCMMDD  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      

SSuubb::  --  OOppppoossiinngg  tthhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  bbrreeaakk--iinn--sseerrvviiccee  uunnddeerr  FFRR  1177AA  ––  rreegg..  

SSiirr,,  

IInn  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissccuussssiioonn  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  hhaadd  wwiitthh  yyoouu  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  

TThhee  BBSSNNLL  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  hhaavvee  ggoonnee  oonn  aa  33  ddaayy  ssttrriikkee  ffrroomm  1188..0022..22001199..  IItt  hhaass  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  

ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  iiss  ccoonntteemmppllaattiinngg  ttoo  iimmppoossee  bbrreeaakk--iinn--sseerrvviiccee,,  uunnddeerr  FFRR  1177AA,,  oonn  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaadd  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  33  ddaayyss  ssttrriikkee..  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  

yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee..  

FFRR  1177AA  iiss  nnoott  ppaarrtt  ooff  BBSSNNLL  CCDDAA  RRuulleess,,  wwhhiicchh  ddeeaall  wwiitthh  mmaajjoorr  aanndd  mmiinnoorr  ppeennaallttiieess..  AAccttiivviittiieess  ssuucchh  aass,,  

aaggiittaattiioonnss,,  ssttrriikkeess,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ssttrriikkeess//aaggiittaattiioonnss  eettcc..,,  aarree  aallrreeaaddyy  aammppllyy  ddeeaalltt  wwiitthh  bbyy  tthhee  CCDDAA  RRuulleess..  FFRR  

1177AA  aanndd  bbrreeaakk--iinn--sseerrvviiccee  aarree  nnoott  aatt  aallll  ppaarrtt  ooff  tthhee  BBSSNNLL  CCDDAA  RRuulleess..  IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aannyy  ssuucchh  pprroovviissiioonn  iinn  

tthhee  BBSSNNLL  CCDDAA  RRuulleess,,  aa  mmaajjoorr  ppeennaallttyy  lliikkee  bbrreeaakk--iinn--sseerrvviiccee  ccaannnnoott  bbee  iimmppoosseedd  oonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  FFuurrtthheerr  FFRR  

1177AA  iiss  nnoott  aaddoopptteedd  bbyy  BBSSNNLL  dduurriinngg  llaasstt  1188  yyeeaarrss..  BBSSNNLL  hhaass  aallrreeaaddyy  iissssuueedd  iinnssttrruuccttiioonn  ttoo  aappppllyy  tthhee  pprriinncciippllee  

ooff  ““NNoo  wwoorrkk--nnoo  PPaayy””  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhoossee  wwhhoo  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  ssttrriikkee,,  aass  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  uunnddeerr  BBSSNNLL  CCDDAA  

RRuulleess  22000066..    

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttrriieedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  BBSSNNLL  sseerrvviicceess,,  wwiitthhoouutt  aannyy  bbrreeaakk  

oorr  iinntteerrrruuppttiioonn,,  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ggrraavviittyy  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  eevveenn  dduurriinngg  tthhee  ssttrriikkee  ppeerriioodd..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  aann  iirroonnyy  

tthhaatt  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aarree  kkeeeenn  ttoo  iimmppoossee  bbrreeaakk--iinn--sseerrvviiccee  oonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  IItt  hhaass  

bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt  tthhee  sseenniioorr  OOffffiicceerrss  ooff  BBSSNNLL  CCOO  aarree  pprreessssuurriissiinngg  tthhee  cciirrccllee  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ttoo  

iimmppoossee  tthhee  bbrreeaakk--iinn--sseerrvviiccee  uunnddeerr  FFRR  1177AA..    

IItt  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  bboorrnnee  iinn  mmiinndd  tthhaatt  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wweerree  nnoott  ppaaiidd  ffuullllyy  ssiinnccee  SSeepptteemmbbeerr  22001188,,  

tthheeyy  wweerree  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  dduuttiieess  wwiitthh  uuttmmoosstt  ddiilliiggeennccee,,  aanndd  wwiitthhoouutt  ggiivviinngg  rroooomm  ffoorr  aannyy  ddeeffiicciieennccyy  iinn  tthhee  

sseerrvviicceess..  IItt  iiss  ssiimmiillaarr  ttoo  aaddddiinngg  ffuueell  ttoo  tthhee  ffiirree  tthhaatt,,  tthhee  ssaallaarryy  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  FFeebbrruuaarryy,,22001199,,  wwaass  ppaaiidd  oonnllyy  

oonn  1155tthh    MMaarrcchh,,  22001199,,  wwhhiicchh  hhaass  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ddeemmoorraalliisseedd  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  WWee  wwiisshh  ttoo  iinnffoorrmm  yyoouu  tthhaatt,,  

uunnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  aannyy  aatttteemmpptt  mmaaddee  ttoo  ttaakkee  vviinnddiiccttiivvee  aaccttiioonnss  aaggaaiinnsstt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  oorr  tthhee  

UUnniioonn//AAssssoocciiaattiioonn  rreepprreesseennttaattiivveess,,  ffoorr  ttaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  tthhee  ssttrriikkee,,  wwhhiicchh  wwaass  ccaalllleedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  pprriimmaarriillyy  

ddeemmaannddiinngg  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  wwiillll  oonnllyy  ddeetteerriioorraattee  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ffuurrtthheerr..  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  mmaakkee  tthhee  nneecceessssaarryy  iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  

pprrooppoossaall  ffoorr  bbrreeaakk--iinn--sseerrvviiccee  uunnddeerr  FFRR  1177AA  iiss  nnoott  iimmppoosseedd  oonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  aaccttiioonnss  

iinniittiiaatteedd..  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

  

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

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

CCooppyy  ttoo::    ((11))  MMss..  SSuujjaattaa  TT..  RRaayy,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii..  
      ((22))  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii..  


