
  
BBSSNNLLEEUU//  440011  ((PPAAYY))                                                                                                                                                                          0011..0022..22002211  
  

TToo,,  
  

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

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --        HHoollddiinngg  lluunncchh  hhoouurr  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  oonn  0055..0022..22002211,,  ddeemmaannddiinngg  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  
ddaattee  --  rreegg..  

  

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

IItt  iiss  mmoorree  tthhaann  aa  yyeeaarr  nnooww,,  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  nnoott  ddiissbbuurrssiinngg  ssaallaarryy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  oonn  tthhee  dduuee  
ddaattee..  BBSSNNLLEEUU  iiss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ttaakkiinngg  uupp  tthhee  mmaatttteerr  wwiitthh  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  bbyy  wwrriittiinngg  lleetttteerrss  aanndd  bbyy  hhoollddiinngg  
aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmeess..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn  tthhaatt,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ccoonnttiinnuueess  
ddeemmoorraalliissee  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  bbyy  wwaayy  ooff  nnoott  ddiissbbuurrssiinngg  tthhee  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee..  
    

TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ccaann  vveerryy  wweellll  ddiissbbuurrssee  tthhee  ssaallaarryy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee,,  ffrroomm  iitt’’ss  
mmoonntthhllyy  rreevveennuuee  ccoolllleeccttiioonnss..  HHoowweevveerr,,  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ssaallaarryy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  hhaass  bbeeccoommee  tthhee  llaasstt  
pprriioorriittyy  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  hhiittttiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess  bbeellooww  tthhee  bbeelltt..  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  
wwiisshh  ttoo  ddrraaww  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  tthhee  rreecceenntt  oorrddeerr  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  DDeellhhii  HHiigghh  CCoouurrtt,,  
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  CCoonnssttiittuuttiioonn  
aanndd  nnoonn--ppaayymmeenntt  wwoouulldd  hhaavvee  ddiirreecctt  bbeeaarriinngg  oonn  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee,,  tthhee  ccoouurrtt  ssttaatteedd..””  
    

TThhee  HHoonn’’bbllee  DDeellhhii  HHiigghh  CCoouurrtt  hhaass  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreecceeiivvee  ssaallaarryy  iiss  aa  ffuunnddaammeennttaall  rriigghhtt  eennsshhrriinneedd  
uunnddeerr  tthhee  AArrttiiccllee  2211  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  tthhaatt,,  ppaauucciittyy  ooff  ffuunnddss  ccaannnnoott  bbee  aann  eexxccuussee  ffoorr  tthhee  nnoonnppaayymmeenntt  
ooff  ssaallaarryy..    

  

HHeennccee,,  wwee  ddeemmaanndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  ddiissbbuurrssee  tthhee  ssaallaarryy  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJaannuuaarryy,,  22002211  aanndd  
aallssoo  ttoo  eennssuurree  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee,,  iinn  tthhee  mmoonntthhss  ttoo  ccoommee..  BBSSNNLLEEUU  wwiillll  bbee  oorrggaanniissiinngg  
lluunncchh  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  oonn  0055..0022..22002211,,  ddeemmaannddiinngg  iimmmmeeddiiaattee  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  tthhee  
JJaannuuaarryy,,  22002211  ssaallaarryy,,  aass  wweellll  aass  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ssaallaarryy  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee,,  iinn  tthhee  mmoonntthhss  ttoo  ccoommee..  
    

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,    
  

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

CCooppyy  ttoo::    ((11))  SShhrrii  DDPPSS  NNeeggii,,  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  SShhrraamm  SShhaakkttii  BBhhaawwaann,,  RRaaffii  MMaarrgg,,  NNeeww  DDeellhhii--111100  00001111  
  ((22))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

      ((33))  MMss..  YYoojjaannaa  DDaass,,  DDiirreeccttoorr  ((FFiinnaannccee)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  


