
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  

NNoo::  UUAA//22001199//8866                                                                                                                                            0011..0044..22001199  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  

CCMMDD  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSuubb::  --    TThhrreeaatt  ttoo  iimmppoossee  wwaaggee  ccuutt  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  MMaarrcchh  ttoo  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  ––  rreegg..  
  

RReeff::  --  BBSSNNLL  CCOO..  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//77--33//SSRR//22001188  ddaatteedd  2266..0033..22001199..  
  

SSiirr,,  
  

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

KKiinnddllyy  rreeccoolllleecctt  tthhee  ddiissccuussssiioonn  tthhaatt  tthhee  AAUUAABB  hhaadd  wwiitthh  yyoouu  oonn  2288..0033..22001199,,  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..  TThhee  SSRR  BBrraanncchh  ooff  

tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  hhaass  ddiirreecctteedd  aallll  tthhee  CCGGMM’’ss  ttoo  iimmppoossee  wwaaggee  ccuutt  oonn  
tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  MMaarrcchh  ttoo  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  ttoo  bbee  hheelldd  oonn  0055..0044..22001199,,  aass  ppeerr  tthhee  ccaallll  ooff  

tthhee  AAUUAABB..  TThhee  lleetttteerr  ssaayyss::--  
  

““PPrriinncciippaall  ooff  ‘‘NNoo  wwoorrkk  NNoo  ppaayy’’  aaggaaiinnsstt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  MMaarrcchh  mmaayy  

bbee  aapppplliieedd..””      
  

CCooppyy  ooff  tthhee  lleetttteerr  iiss  eenncclloosseedd  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  ppeerruussaall..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  ““nnoo  wwoorrkk  nnoo  

ppaayy””  ccaannnnoott  bbee  aapppplliieedd  ttoo  eemmppllooyyeeeess,,  ffoorr  tthheeiirr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  rraalllliieess..  TThheerree  iiss  nnoo  ssccooppee  ffoorr  ssuucchh  aann  aaccttiioonn,,  

aass  ppeerr  tthhee  CCDDAA  RRuulleess..    
  

TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  wweellll  wwiitthhiinn  iitt’’ss  rriigghhtt  ttoo  ttaakkee  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  //  iimmppoossee  wwaaggee  ccuutt,,  aass  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  

llaaiidd  ddoowwnn  iinn  rruulleess..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  sseennddiinngg  tthhrreeaattss  lliikkee  tthhee  oonnee  mmeennttiioonneedd  aabboovvee  iiss  ttoottaallllyy  uunnwwaarrrraanntteedd  

aanndd  uunnccaalllleedd  ffoorr..    
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ssiirr,,  tthhaatt  tthhee  eennttiirree  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  wwhhiillee  ffiigghhttiinngg  ffoorr  

tthheeiirr  lleeggiittiimmaattee  ddeemmaannddss,,  ddoo  nnoott  llaagg  bbeehhiinndd  ttoo  eexxtteenndd  tthheeiirr  ffuulllleesstt  ccooooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  

tthhee  CCoommppaannyy..  IItt  iiss  aallssoo  ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL,,  uunnddeerr  

tthhee  bbaannnneerr  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  eevveenn  uunnddeerrttaakkee  ssuucchh  wwoorrkkss  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  ccoommee  wwiitthhiinn  tthhee  ppuurrvviieeww  ooff  tthheeiirr  dduuttiieess  

aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..    
  

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  sseennddiinngg  oouutt  tthhrreeaattss,,  aass  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  wwiillll  oonnllyy  iirrrriittaattee  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  

wwiillll  ddiissccoouurraaggee  tthheemm  ffrroomm  eexxtteennddiinngg  tthheeiirr  ffuulllleesstt  ccooooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  wweellll  bbeeiinngg  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhiiss  mmaatttteerr  aanndd  ttoo  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull,,  

ssoo  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  nnoott  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  ssuucchh  uunnwwaarrrraanntteedd  hhaarraassssmmeennttss..            

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

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

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

  

EEnnccll::  AAss  aabboovvee..  
  

CCooppyy  ttoo::  MMss..  SSuujjaattaa  TT..  RRaayy,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

  


