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ss  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  iiss  vveerryy  lleessss..  OOnnccee  aaggaa
ff  SSiiddee  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmaayy  bbee  ggiivveenn  iinn  tt

ooggnniisseedd  UUnniioonnss  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ggiivveenn  tthhee  lliibbeerrttyy
  ddoowwnn  tthhee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  oonnllyy  mmeemmbbeerrss  //  ooffffiiccee

mmuucchh  rreeqquuiirreedd  fflleexxiibbiilliittyy  ttoo  tthhee  UUnniioonn  ffoorr  nnoommiinnaa
nddllyy  ccoonnssiiddeerr  oouurr  rreeqquueesstt..  

))  BBSSNNLL  CC..OO..,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

NN  
889966))  
ii  ––  111100000088  

               PPhhoonnee::  ((OO))  001111--2255770055338855  
               FFaaxx          ::            001111--  2255889944886622  

                                                2288..0066..22001188  

JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  WWaaggee  

1188..  

ttiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  

rr  ssttaarrttiinngg  nneeggoottiiaattiioonnss  ffoorr  tthhee  
nnssiissttiinngg  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  
tthh  aaddeeqquuaattee  rreepprreesseennttaattiioonn  ttoo  

  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  SSttaaffff  
  tthhaatt  1111  rreepprreesseennttaattiivveess  wweerree  
aalliisseedd  tthhee  22

nndd
  WWaaggee  RReevviissiioonn  

hhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  mmaayy  aallssoo  
  CCoouunncciill,,  BBSSNNLLEEUU  aanndd  NNFFTTEE  

  CCoommmmiitttteeee  sshhoouulldd  bbee  aa  ssmmaallll  
eeggoottiiaattiioonn  ccoouulldd  bbee  ccoommpplleetteedd  
hhaavviinngg  nneeggoottiiaatteedd  ttwwoo  wwaaggee  
mmeenntt..  

ss..  HHeennccee,,  ssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  
oommmmiitttteeee..  MMoorree  oovveerr,,  eennoouugghh  
aaggee  sseettttlleemmeenntt..  

nnttaattiioonn  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  iinn  tthhee  
aaiinn  wwee  iinnssiisstt  tthhaatt  wwhhaatteevveerr  
tthhee  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  WWaaggee  

yy  ttoo  nnoommiinnaattee  rreepprreesseennttaattiivveess  
ee  bbeeaarreerrss  ooff  tthhee  UUnniioonn  sshhoouulldd  
aattiinngg  ppeerrssoonnss  wwiitthh  eexxppeerrttiissee  iinn  


