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SSiirr,,  

 

SSuubb::  --  FFoorrmmaattiioonn  ooff  aa  ttrruunnccaatteedd  WWaaggee  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee  --  rreegg..  

 

RReeff::  -- CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  nnoo..  BBSSNNLL//77--77//SSRR//22001166  ddaatteedd  2266--1122--22001166..  
 

II  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..    
  

EEvveerr  ssiinnccee  tthhee  33rrdd  PPRRCC  wwaass  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  tthhee  EExxeeccuuttiivveess,,  BBSSNNLLEEUU  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssiisstteennttllyy  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt  tthhee  

MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  ffoorrmm  tthhee  WWaaggee  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  ffoorr  tthhee  nneeggoottiiaattiiaatteedd  sseettttlleemmeenntt  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  

NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  MMaannaaggeemmeenntt  wwaass  tteelllliinngg  tthhaatt  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ccoouulldd  nnoott  bbee  ccoonnssttiittuutteedd,,  wwiitthhoouutt  ggeettttiinngg  nneecceessssaarryy  

cclleeaarraannccee  ffrroomm  tthhee  DDPPEE..  BBuutt,,  BBSSNNLLEEUU  iinnssiisstteedd  tthhaatt  tthhee  pprroocceessss  ooff  ffoorrmmiinngg  tthhee  WWaaggee  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee  sshhoouulldd  ggeett  

ccoommpplleetteedd  iinn  aaddvvaannccee,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  nneeggoottiiaattiioonnss  ccoouulldd  bbee  ssttaarrtteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  gguuiiddeelliinneess  //  

cclleeaarraannccee  bbyy  tthhee  DDPPEE..  IItt  iiss  vveerryy  ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt  tthhee  RReeggiioonnaall  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall))  hhaass  aallssoo  

aacccceepptteedd  tthhiiss  vviieeww..    
  

WWee  aarree  ooff  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt,,  ffiinnaallllyy,,  oouurr  rreeaassoonniinngg  wwaass  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  aanndd  tthhee  DDiirreeccttoorr  ((HHRR))..  

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  SSRR  BBrraanncchh  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  lleetttteerr  nnoo..  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  hhaass  

aannnnoouunncceedd  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  WWaaggee  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee..  WWee  aarree  aassttoonniisshheedd  ttoo  kknnooww  tthhaatt  tthhee  CCoommmmiitttteeee  iiss  

ffoorrmmeedd  oonnllyy  wwiitthh  55  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee..  IItt  iiss  ffuurrtthheerr  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhaatt  lleetttteerr  tthhaatt,,  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ccoouulldd  

ccoo--oopptt  aannyy  ooffffiicceerr  aass  iittss  mmeemmbbeerr..  NNoo  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  iiss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  CCoommmmiitttteeee..    
  

WWee  ddoo  nnoott  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  llooggiicc  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  ffoorrmmiinngg  aa  WWaaggee  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  wwiitthhoouutt  tthhee  

rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss..  IItt  iiss  aa  ccoommmmoonn  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt,,  aannyy  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  RReeccooggnniisseedd  

UUnniioonnss  oonn  WWaaggee  RReevviissiioonn  ccaann  bbee  rreeaacchheedd  oonnllyy  tthhrroouugghh  nneeggoottiiaattiioonnss..  AAnndd  ffoorr  mmaakkiinngg  aannyy  nneeggoottiiaattiioonn,,  aa  jjooiinntt  

ccoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  uunniioonn  rreepprreesseennttaattiivveess  iiss  tthhee  bbaassiicc  rreeqquuiirreemmeenntt..  AAss  ssuucchh,,  wwee  aarree  aatt  lloossss  ttoo  

uunnddeerrssttaanndd,,  hhooww  aanndd  wwhhyy  tthhee  SSRR  BBrraanncchh  hhaass  iissssuueedd  lleetttteerr,,  ffoorrmmiinngg  aa  ttrruunnccaatteedd  WWaaggee  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhiiss  iissssuuee  sseerriioouussllyy,,  aanndd  ccaauussee  ttoo  iissssuuee  nneecceessssaarryy  lleetttteerr,,   

ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee,,  ffoorr  nneeggoottiiaattiinngg  tthhee  wwaaggee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..    
 

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
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