
OOnn  WWaaggee  RReevviissiioonn  ffrroomm  11..11..22001177  
  
TThhiiss  88tthh  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  hheelldd  aatt  CChheennnnaaii  ffrroomm  3311..1122..22001166  
ttoo  33..11..22001177  ssttrroonnggllyy  ccoonnddeemmnnss  tthhee  nneeggaattiivvee  aattttiittuuddee  ooff  tthhee    GGoovveerrnnmmeenntt  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  
wwaaggee  rreevviissiioonn  ffoorr  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeeess  ffrroomm  11..11..22001166  aanndd  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffoorr  PPSSUU  
eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  11..11..22001177..    
  
TThhee  77tthh  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn  hhaass  rreeccoommmmeennddeedd  lloowweesstt  iinnccrreeaassee  ooff  1144..2299%%  oonn  ppaayy  pplluuss  DDAA  aanndd  
tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iimmpplleemmeenntteedd  iitt,,  aassssuurriinngg  oonn  3300..66..22001166  tthhaatt  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aappppooiinntteedd  ttoo  
ccoonnssiiddeerr  iinnccrreeaassiinngg  tthhiiss  ffiittmmeenntt  bbeenneeffiitt  wwoouulldd  ssuubbmmiitt  iittss  rreeppoorrtt  wwiitthh  iinn  44  mmoonntthhss..  IItt  aallssoo  
aassssuurreedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  sseeccoonndd  ooppttiioonn  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  77tthh  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn  oonn  ppeennssiioonn  
rreevviissiioonn..  BBuutt  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  tthheessee  aassssuurraanncceess,,  aalltthhoouugghh  tthhee  44  mmoonntthh  
ppeerriioodd  wwaass  oovveerr  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  OOccttoobbeerr  22001166..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  tthhee  HHRRAA  iiss  nnoott  rreevviisseedd  ffoorr  
CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeeess  aanndd  iitt  iiss  bbeeiinngg  ppaaiidd  oonn  oolldd  rraatteess  oonn  oolldd  ppaayy..  TThhee  
CCoonnffeeddeerraattiioonn  ooff  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeeess  hhaass  ggiivveenn  ccaallll  ffoorr  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  
oonn  1155..22..22001177  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  nneeggaattiivvee  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..    
  
TThhee    33rrdd  PPRRCC  aappppooiinntteedd  ffoorr  rreevviissiinngg  tthhee  wwaaggeess  ooff  tthhee  eexxeeccuuttiivveess  ooff  CCeennttrraall  PPSSUUss  iinncclluuddiinngg  
BBSSNNLL  hhaass  ssuubbmmiitttteedd  iittss  rreeppoorrtt,,  bbuutt  tthhee  DDPPEE  iiss  nnoott  yyeett  aalllloowweedd  ttoo  rreelleeaassee  tthhiiss  rreeppoorrtt..  BBuutt  tthhee  
mmeeaaggrree  iinnccrreeaassee  ggrraanntteedd  bbyy  77  tthh  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  33rrdd  PPRRCC  aallssoo  mmiigghhtt  
hhaavvee  rreeccoommmmeennddeedd  aaccccoorrddiinnggllyy..  TThhee  gguuiiddeelliinnee  ooff  aaffffoorrddaabbiilliittyy  iimmppoosseedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  
oonn  tthhee  33rrdd  PPRRCC  iinnddiiccaatteess  tthhee  iinntteennttiioonn  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ggrraanntt  nneegglliiggiibbllee  iinnccrreeaassee  oorr  nnoo  
iinnccrreeaassee  ttoo  tthhee  EEmmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  lloossss  mmaakkiinngg  PPSSUUss..  AAllssoo,,  iinnssppiittee  ooff  oouurr  ddeemmaanndd  ssiinnccee  aa  
lloonngg  ttiimmee,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  nnoott  pprreeppaarreedd  ttoo  rreevviissee  ppeennssiioonn  aauuttoommaattiiccaallllyy  aalloonngg  wwiitthh  wwaaggee  
rreevviissiioonn,,  mmaakkiinngg  iitt  ccoommppuullssoorryy  tthhaatt  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  sshhoouulldd  ggeett  CCaabbiinneett  aapppprroovvaall  eevveerryy  
ttiimmee..    
  
DDuuee  ttoo  tthhee  uunniitteedd  ssttrruugggglleess  ooff  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  aaggaaiinnsstt  tthhee  aannttii  PPSSUU  ppoolliicciieess  ooff  
tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  dduuee  ttoo  tthhee  eexxtteennssiioonn  ooff  bbeetttteerr  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee    ccuussttoommeerrss  bbyy  
iimmpplleemmeennttiinngg  pprrooggrraammss    lliikkee    SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee,,  ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiitt  ooff  BBSSNNLL  wwaass  
iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  RRss  667722  ccrroorree  iinn  22001144--1155  ttoo  RRss  33337788  ccrroorree  iinn  22001155--1166  aanndd  tthhee  nneett  lloossss  wwaass  
rreedduucceedd  ffrroomm  RRss    88223344  ccrroorree  iinn  22001144--1155  ttoo  RRss  33888800  ccrroorree    iinn  22001155--1166..  IInnssppiittee  ooff  tthhiiss  
iimmpprroovveemmeenntt,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ttrryy  ttoo  mmaakkee  aallll  eeffffoorrttss  ttoo  ddeennyy  jjuussttiiffiieedd  wwaaggee  rreevviissiioonn  ttoo  
BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess..    
  
TThhee  ddeemmaanndd  ooff  oouurr  UUnniioonn  ffoorr  ccoonnssttiittuuttiinngg  aa  jjooiinntt  ccoommmmiitttteeee  ffoorr  nneeggoottiiaattiioonn  oonn  wwaaggee  rreevviissiioonn  
iiss  nnoott  yyeett  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  tthhee  DDPPEE  hhaass  nnoott  yyeett  iissssuueedd  
tthhee  gguuiiddeelliinneess  oonn  wwaaggee  nneeggoottiiaattiioonn  ffoorr  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess..  IItt  aappppooiinntteedd  aa  ttrruunnccaatteedd  ccoommmmiitttteeee  ooff  
ssoommee  ooffffiicceerrss,,  wwiitthhoouutt  rreepprreesseennttaattiivveess    ooff  tthhee  rreeccooggnniisseedd  uunniioonnss,,  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  iissssuueess  
ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  wwaaggee  rreevviissiioonn..    
  
AAllll  tthheessee  ffaaccttss  iinnddiiccaattee  tthhaatt  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  uunniittee  aallll  aanndd  oorrggaanniissee  aa  sseerriioouuss  ssttrruuggggllee  ffoorr  
aacchhiieevviinngg  aa  bbeetttteerr  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffrroomm  11..11..22001177..  TThhiiss  CCoonnffeerreennccee  
ddiirreeccttss  tthhee  CCHHQQ  ooff  tthhee  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  ttoo  ttaakkee  nneecceessssaarryy  iinniittiiaattiivveess  ffoorr  oorrggaanniissiinngg  
ssuucchh  aa  uunniitteedd  ssttrruuggggllee  aanndd  aappppeeaallss  aallll  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess  ttoo  pprreeppaarree  ffoorr  ssuucchh  aa  sseerriioouuss  
  ssttrruuggggllee..    
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