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TToo,,  
 

MMss..  SSaannddhhyyaa  NNaannddii,,  
DDeeppuuttyy  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  
44tthh  FFlloooorr,,  JJeeeevvaann  DDeeeepp  BBuuiillddiinngg,,  
PPaarrlliiaammeenntt  SSttrreeeett,,    
NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
 

MMaaddaamm,,  
 

SSuubb::  --  HHoollddiinngg  ooff  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  bbyy  BBSSNNLLEEUU  oonn  1188..0022..22002211  ––  rreegg..  
 

MMoosstt  rreessppeeccttffuullllyy,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..    
  

TThhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  ffaacciinngg  eexxttrreemmee  ffiinnaanncciiaall  hhaarrddsshhiipp,,  dduuee  ttoo  tthhee  nnoonn--ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  
ddaattee,,  ffoorr  tthhee  ppaasstt  oonnee  yyeeaarr..  WWrriittiinngg  ooff  rreeppeeaatteedd  lleetttteerrss  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  hhoollddiinngg  ooff  lluunncchh  hhoouurr  
ddeemmoonnssttrraattiioonnss,,  ddeemmaannddiinngg  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee,,  hhaavvee  nnoott  yyiieellddeedd  aannyy  rreessuulltt..  IItt  iiss  aallrreeaaddyy  
1177tthh  ooff  FFeebbrruuaarryy  ttooddaayy,,  bbuutt  tthhee  ssaallaarryy  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJaannuuaarryy,,  22002211  iiss  ssttiillll  nnoott  ddiissbbuurrsseedd..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  
nnoott  eevveenn  hhiinntteedd,,  aass  ttoo  wwhheenn  tthhee  ssaallaarryy  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ddiissbbuurrsseedd..    
  

IItt  iiss  uunnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess  tthhaatt,,  BBSSNNLLEEUU  iiss  oorrggaanniissiinngg  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  oonn  1188..0022..22002211,,  ddeemmaannddiinngg  ttoo  ddiissbbuurrssee  
tthhee  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee  ooff  eevveerryy  mmoonntthh  aanndd  aallssoo  ddeemmaannddiinngg  sseettttlleemmeenntt  ooff  ssoommee  ootthheerr  bbuurrnniinngg  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  
eemmppllooyyeeeess..  WWhhaatt  wwee  aarree  oorrggaanniissiinngg  oonn  1188..0022..22002211,,  iiss  oonnllyy  aa  ““ffaassttiinngg””  pprrooggrraammmmee,,  ttoo  pprrootteesstt  aaggaaiinnsstt  tthhee  
iinnhhuummaann  aacctt  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  nnoott  ddiissbbuurrssiinngg  ssaallaarryy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee,,  ffoorr  tthhee  ppaasstt  oonnee  
yyeeaarr..  WWee  wwiisshh  ttoo  mmaakkee  iitt  vveerryy  cclleeaarr  tthhaatt,,  wwee  aarree  nnoott  ggooiinngg  oonn  aannyy  ssttrriikkee  oonn  1188..0022..22002211..  
 

TThhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  wwoorrkkiinngg  iinn  BBSSNNLL  aarree  aallssoo  nnoott  ppaaiidd  wwaaggeess  ffoorr  mmoonntthhss  ttooggeetthheerr,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  1144  
ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ccoommmmiitttteedd  ssuuiicciiddee..  TThhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aallssoo,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  llooww  ssaallaarriieedd  
eemmppllooyyeeeess,,  aarree  ssuuffffooccaattiinngg  dduuee  ttoo  tthhee  nnoonn--ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  ttiimmee..    
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  oorrddeerr  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  DDeellhhii  HHiigghh  CCoouurrtt  oonn  
2200tthh  JJaannuuaarryy,,  22002211,,  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarriieess  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonnss  ooff  DDeellhhii..  
IInn  iitt’’ss  oorrddeerr,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  DDeellhhii  HHiigghh  CCoouurrtt  hhaass  ssttaatteedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg::--  
  

““RReeaassoonn  aassssiiggnneedd  ffoorr  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ttiimmeellyy  ssaallaarriieess  iiss  ssttaatteedd  ttoo  bbee  ppaauucciittyy  ooff  ffuunnddss  wwhhiicchh,,  aass  iiss  wweellll  
sseettttlleedd,,  ccaannnnoott  bbee  aann  eexxccuussee  ffoorr  nnoonn--ppaayymmeenntt,,  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreecceeiivvee  
ssaallaarryy  aanndd  ppeennssiioonn  iiss  aa  ffuunnddaammeennttaall  rriigghhtt  eennsshhrriinneedd  uunnddeerr  AArrttiiccllee  2211  ooff  tthhee  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  
nnoonn--ppaayymmeenntt  wwoouulldd  hhaavvee  ddiirreecctt  bbeeaarriinngg  oonn  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee,,  tthhee  ccoouurrtt  ssttaatteedd..””  

  

IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  vviioollaattiinngg  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  rriigghhtt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  aass  
eennsshhrriinneedd  uunnddeerr  AArrttiiccllee  2211  ooff  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  bbyy  nnoott  ddiissbbuurrssiinngg  ssaallaarryy  ttoo  tthheemm  ffoorr  tthhee  ppaasstt  oonnee  yyeeaarr..  
  

TThhee  AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU  iiss  hheelldd  ttooddaayy  tthhee  1177--0022--22002211  aanndd  ttooookk  ssttoocckk  ooff  tthhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  
ccoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinngg  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  DDeeppuuttyy  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  yyeesstteerrddaayy  tthhee  1166..0022..22002211..  
TThhee  mmeeeettiinngg  ddeeeeppllyy  rreeggrreetttteedd  tthhaatt  tthhee  ooffffiicceerr  wwhhoo  rreepprreesseenntteedd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ccoonncciilliiaattiioonn  
mmeeeettiinngg,,  ddiidd  nnoott  eevveenn  iinnddiiccaattee  tteennttaattiivveellyy,,  aass  ttoo  wwhheenn  tthhee  ssaallaarryy  ffoorr  JJaannuuaarryy,,  22002211,,  wwoouulldd  bbee  ppaaiidd..  
 

IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss,,  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree  ddeecciiddeedd  ttoo  ppeeaacceeffuullllyy  oorrggaanniissee  tthhee  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  pprrooggrraammmmee  ttoommoorrrrooww  
wwiitthhoouutt  ccaauussiinngg  aannyy  ddiissllooccaattiioonn  ooff  tthhee  sseerrvviicceess..  TThhee  AAllll  IInnddiiaa  CCeennttrree  mmeeeettiinngg  aallssoo  rreeaaffffiirrmmeedd  tthhaatt,,  tthheerree  wwiillll  nnoott  
bbee  aannyy  ssttrriikkee  ttoommoorrrrooww,,  bbuutt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  oonnllyy  ppeeaacceeffuullllyy  oobbsseerrvvee  ffaassttiinngg..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  


