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DDooTT..      
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HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  KKeerraallaa..  IItt  iiss  nneeeedd
RReevviissiioonn..  TThheerreeaafftteerr,,  tthhee  eemmppllooyy
WWaaggee  RReevviissiioonn  hhaass  aallssoo  bbeeccoommee
  
TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaadd  wwoo
ssaammee  wwaass  sseenntt  ttoo  tthhee  DDooTT  ffoorr  nnee
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ffoorrwwaarrdd  tthhee  mmaatttteerr  ttoo  DDooTT  iinn  lleettttee
  
TThheerreeaafftteerr,,  tthhee  BBSSNNLL  hhaass  sseenntt  tt
oobbttaaiinniinngg  tthhee  ddeecciissiioonn,,  aass  ppooiinntt  tto
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nssiioonn  lliiaabbiilliittyy  oonn  aaccccoouunntt  ooff  rreemmoovvaall  ooff  aabbee
bbyy  DDooTT..  TThhee  mmaatttteerr  iiss  ppeennddiinngg  wwiitthh  tthhee  DDooTT  ff
seerriioouuss  ffrruussttrraattiioonn  aammoonngg  tthhee  aaffffeecctteedd  eemmppllooyy

  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhee  iissssuuee  aa

sstttt..)),,  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  0

NN  
889966))  
ii  ––  111100000088  

mm  

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

                                    0055..0011..22001188  

oorrss  dduuee  ttoo  ppooiinntt  ttoo  ppooiinntt  
––  rreegg..  

ffaavvoouurr  ooff  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  
eett  tthhee  mmaatttteerr  rreessoollvveedd  bbyy  tthhee  

rriinngg  oonn  ffoorr  tthhee  ppaasstt  ssoo  mmaannyy  
sseettttlleedd,,  ddeessppiittee  aa  cclleeaarr  ccuutt  
bbeeeenn  uupphheelldd  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  
  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  FFiirrsstt  WWaaggee  
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