
  
BBSSNNLLEEUU//442222  ((WWAAGGEE))                                                                                                                                                                                              2277..1111..22002200  

  

TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      

  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  RReessuummiinngg  tthhee  nneeggoottiiaattiioonnss  ffoorr  tthhee  WWaaggee  RReevviissiioonn  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess ––  rreegg..  
  

RReeff::  --  ((11))  DDPPEE  OOMM  NNoo..WW--0022//00001155//22001166--DDPPEE((WWCC))--GGLL--XXXXIIVV//1177  ddaatteedd  2244tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22001177..  
                      ((22))  DDooTT  lleetttteerr  nnoo..FF..6622--22//22001166--SSUU  ddaatteedd  2277tthh  AApprriill,,  22001188..  

  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  
    

TThhee  33rrdd  WWaaggee  RReevviissiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iinn  BBSSNNLL  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeccoommee  dduuee  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177..  TThhee  DDPPEE,,  
vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11))  hhaass  aallrreeaaddyy  ccoommmmuunniiccaatteedd  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  WWaaggee  RReevviissiioonn  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177..  
    

BBaasseedd  oonn  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  lleetttteerr  ooff  tthhee  DDPPEE,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  hhaass  aallrreeaaddyy  wwrriitttteenn  
ttoo  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  ccoommmmuunniiccaattiinngg  tthhee  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  ssttaarrttiinngg  nneeggoottiiaattiioonnss,,  ffoorr  tthhee  rreevviissiioonn  
ooff  wwaaggeess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwoorrkkiinngg  iinn  BBSSNNLL..  IInn  tthhee  aabboovvee  cciitteedd  lleetttteerr,,  tthhee  DDooTT  hhaass  ddiirreecctteedd  tthhee  BBSSNNLL  
MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ssttaarrtt  tthhee  nneeggoottiiaattiioonnss  ffoorr  WWaaggee  RReevviissiioonn  wwiitthh  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  aanndd  ttoo  ssiiggnn  aann  
aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthheemm..      
    

TThhee  DDooTT  hhaass  aallssoo  ddiirreecctteedd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  sseenndd  tthhee  WWaaggee  RReevviissiioonn  aaggrreeeemmeenntt  ffoorr  iitt’’ss  aapppprroovvaall,,  
aafftteerr  ssiiggnniinngg  tthhee  ssaammee..  WWee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbrroouugghhtt  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  aa  nnuummbbeerr  ooff  ttiimmeess  tthhaatt,,  aafftteerr  ssttaarrttiinngg  
tthhee  WWaaggee  NNeeggoottiiaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaadd  aabbrruuppttllyy  ddiissccoonnttiinnuueedd  wwiitthh  tthhee  
ssaammee..  BBSSNNLLEEUU  iiss  rreeppeeaatteeddllyy  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  ddeemmaannddiinngg  ttoo  rreessuummee  tthhee  wwaaggee  nneeggoottiiaattiioonnss  
tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ddiissccoonnttiinnuueedd..  
    

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  iinn  tthhee  ccoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinngg  hheelldd  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  
NNeeww  DDeellhhii,,  oonn  2200..1111..22002200,,  tthhee  ooffffiicceerr  wwhhoo  rreepprreesseenntteedd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ccoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinngg,,  
iinnffoorrmmeedd    tthhee  AALLCC((CC))  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaadd  ddeecciiddeedd  ttoo  rreessuummee  tthhee  nneeggoottiiaattiioonnss  ffoorr  WWaaggee  
RReevviissiioonn..  
    

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  uurrggee  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccaauussee  ttoo  iissssuuee  nneecceessssaarryy  ddiirreeccttiioonn,,  ffoorr  tthhee  rreessuummiinngg  ooff  
tthhee  wwaaggee  nneeggoottiiaattiioonnss,,  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::    ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

((22))  SShhrrii  HH..CC..  PPaanntt,,  CChhaaiirrmmaann,,  WWaaggee  NNeeggoottiiaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
((33))  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  SSrr..GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

  


