
  
BBSSNNLLEEUU//442222  ((WWAAGGEE))                                                                                                                                            0044..1122..22002200  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  
DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --        RReeqquueessttiinngg  ttoo  rreessuummee  nneeggoottiiaattiioonnss  ffoorr  rreevviissiioonn  ooff  wwaaggeess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  --  rreegg..  
  
RReeff::  --  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//77--11//SSRR//22002200  ddaatteedd  0033..1122..22002200..  
  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  
mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  
  

BBSSNNLLEEUU  iiss  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  oonnccee  aaggaaiinn  rreessuummee  tthhee  nneeggoottiiaattiioonnss  ffoorr  rreevviissiioonn  
ooff  wwaaggeess..  TThhiiss  iiss  oonnee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ddeemmaannddss  ffoorr  tthhee  oonnee  ssttrriikkee,,  hheelldd  oonn  2266..1111..22002200..  WWee  hhaavvee  aallssoo  
ssuubbmmiitttteedd  aann  eexxppllaannaattoorryy  nnoottee,,  wwhheerreeiinn  tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthhiiss  iissssuuee  iiss  aallssoo  mmeennttiioonneedd  iinn  ddeettaaiill..  TThhee  AALLCC((CC)),,  NNeeww  
DDeellhhii,,  iiss  pprreesseennttllyy  hhoollddiinngg  ccoonncciilliiaattoorryy  mmeeeettiinnggss  oonn  tthhiiss  iissssuuee..    
  

TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr,,  
hhaass  pprroovviiddeedd  aa  ssttaattuuss  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss..  AA  ccooppyy  ooff  tthhiiss  lleetttteerr  iiss  eennddoorrsseedd  ttoo  oouurr  UUnniioonn  aallssoo..    
  

AAss  rreeggaarrddss  tthhee  ddeemmaanndd  ooff  WWaaggee  RReevviissiioonn,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  ssttaatteedd  iinn  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee..    
  

““((cc))  …………bbaasseedd  oonn  ddiissccuussssiioonn,,  tthhee  CCoommmmiitttteeee  pprrooppoosseedd  ssccaalleess  ffoorr  WWaaggee  RReevviissiioonn  aanndd  tthhee  
rreeccoorrdd  ooff  ddiissccuussssiioonn  ooff  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  wwaass  sseenntt  ffoorr  ssiiggnnaattuurree  ttoo  UUnniioonnss..  BBuutt  UUnniioonnss  hhaadd  
oobbjjeeccttiioonnss  aanndd  rreeccoorrddeedd  ddiissaaggrreeeemmeenntt..””  

  

TThhee  aabboovvee  ssttaatteemmeenntt  ggiivveess  aann  iimmpprreessssiioonn  tthhaatt  tthhee  UUnniioonnss  hhaavvee  ssiiggnneedd  aa  ddiissaaggrreeeemmeenntt..  WWee  hhooppee  tthhiiss  
iimmpprreessssiioonn  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  wwiitthh  aann  uulltteerriioorr  mmoottiivvee..    
  
TThhee  ttrruuee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  wwaaggee  nneeggoottiiaattiioonnss  iiss  tthhaatt,,  ccoonnsseennssuuss  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  rreeaacchheedd  oonn  aallll  tthhee  mmaajjoorr  
aassppeeccttss  ooff  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  nneeww  ppaayy  ssccaalleess..  TThhee  oonnllyy  tthhiinngg  iiss  tthhaatt,,  nnoo  
ccoonnsseennssuuss  ccoouulldd  bbee  rreeaacchheedd  bbeettwweeeenn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  UUnniioonnss  iinn  rreessppeecctt  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  HHRRAA  
aarrrreeaarrss..    IIff  ccoonnsseennssuuss  iiss  nnoott  rreeaacchheedd  oonn  aann  iissssuuee,,  aatt  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ppooiinntt  ooff  ttiimmee,,  iitt  ccaann  aallwwaayyss  bbee  rreenneeggoottiiaatteedd..  
IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  aallll  tthheessee  hhaappppeenneedd  nneeaarrllyy  aa  yyeeaarr  aaggoo..  HHeennccee,,  BBSSNNLLEEUU  iiss  rreeppeeaatteeddllyy  ddeemmaannddiinngg  
ffoorr  tthhee  rreessuummppttiioonn  ooff  tthhee  wwaaggee  nneeggoottiiaattiioonnss..    
  

TThhee  DDooTT,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  nnoo..FF..6622--22//22001166--SSUU  ddaatteedd  2277tthh  AApprriill,,  22001188,,  hhaass  cclleeaarrllyy  mmaannddaatteedd  tthhee  BBSSNNLL  
MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  hhoolldd  nneeggoottiiaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss,,  ffoorr  tthhee  rreevviissiioonn  ooff  wwaaggeess,,  ssiiggnn  aann  aaggrreeeemmeenntt  
aanndd  sseenndd  tthhee  ssaammee  ffoorr  iitt’’ss  aapppprroovvaall..  TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  dduuttyy--bboouunndd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhiiss  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  
DDooTT..    PPaassssiinngg  oovveerr  tthhee  bbaallll  iinnttoo  tthhee  ccoouurrtt  ooff  tthhee  DDooTT,,  bbyy  wwaayy  ooff  sseeeekkiinngg  aa  ccllaarriiffiiccaattiioonn,,  aanndd  tthheerreebbyy  kkeeeeppiinngg  
tthhee  eennttiirree  iissssuuee  iinn  tthhee  ccoolldd  ssttoorraaggee,,  ddooeess  nnoott  aauugguurr  wweellll  ffoorr  tthhee  llaabboouurr  rreellaattiioonnss  iinn  tthhee  CCoommppaannyy..    
  

WWee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhee  DDooTT  iiss  wweellll  aawwaarree  ooff  tthhee  gguuiiddeelliinnee  ooff  tthhee  DDPPEE  tthhaatt,,  tthhee  nneeggoottiiaatteedd  ppaayy  ssccaalleess  ooff  
tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  sshhoouulldd  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess..  HHoowweevveerr,,  ddeessppiittee  tthhiiss  ccllaauussee  
ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  DDPPEE  gguuiiddeelliinnee,,  tthhee  DDooTT  hhaass  mmaannddaatteedd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ssiiggnn  aa  wwaaggee  rreevviissiioonn  
aaggrreeeemmeenntt  aanndd  sseenndd  tthhee  ssaammee  ffoorr  iitt’’ss  aapppprroovvaall..    
  
  



  
  
WWee  aallssoo  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  ccllaauussee,,  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  DDPPEE  gguuiiddeelliinnee,,  
hhaass  nneevveerr  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss,,  ffoorr  ffiinnddiinngg  oouutt  aa  vviiaa  mmeeddiiaa..  HHeennccee,,  tthhee  BBSSNNLL  
MMaannaaggeemmeenntt  iiss  dduuttyy--bboouunndd  ttoo  ccoonnvveennee  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  wwaaggee  nneeggoottiiaattiioonnss..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  oonnccee  aaggaaiinn  uurrggee  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  rreevviissiitt  tthhee  iissssuuee  aanndd  ccaauussee  ttoo  iissssuuee  tthhee  
iinnssttrruuccttiioonn  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  rreessuummppttiioonn  ooff  tthhee  wwaaggee  nneeggoottiiaattiioonnss..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::    ((11))  MMss..  SShhaasshhii  NNeeggii,,  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  SShhrraamm  SShhaakkttii  BBhhaawwaann,,  RRaaffii  MMaarrgg,,  NNeeww  DDeellhhii--111100  00001111  

((22))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  SSeeccrreettaarryy,,  ((TTeelleeccoomm)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoomm,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100  000011  
((33))  SShhrrii  BBhhaarraatt  KKuummaarr  JJoogg,,  MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviicceess)),,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii  111100000011  
((44))  MMss..  AAnniittaa  PPrraavveeeenn,,  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii  111100000011  
((55))  SShhrrii  JJaaggmmoohhaann  SSiinngghh,,  AAssssiissttaanntt  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,JJeeeevvaann  DDeeeepp  BBuuiillddiinngg,,  PPaarrlliiaammeenntt  SSttrreeeett,,    
          NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
((66))  SShhrrii  HH..CC..  PPaanntt,,  CChhaaiirrmmaann,,  WWaaggee  NNeeggoottiiaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
((77))  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  SSrr..GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  


