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SSiirr,,    
  

SSuubb::  --  HHRR  iissssuueess  ppeennddiinngg  wwiitthh  tthhee  BBSSNNLL
  

RReeff::  --    BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//112244((UU
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthh

tthheeiirr  iissssuueess  aarree  bbeeiinngg  ttoottaallllyy  nneegglleecctteedd

NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iiss  ggeettttiinngg  sseettttlleedd..  EEvvee

ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  aarree  bbeeiinngg  pp

CCoommppaannyy..    
  

FFoorr  iinnssttaannccee,,  tthhrreeee  HHRR  iissssuueess,,  wwhhiicchh  aarree

BBSSNNLL  BBooaarrdd..  TThhoossee  iissssuueess  aarree  yyeett  ttoo  bb

bbeettwweeeenn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  aanndd  tthh

ddiissccuussssiioonnss..  IItt  iiss  ttoottaallllyy  ddiissgguussttiinngg  ttoo  nnoo

ffiirree  iinnddeeffiinniitteellyy..  TThhuuss,,  tthhee  vveerryy  ccrreeddiibbiillii
  

UUnnddeerr  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  cciirrccuummssttaanncc

llyyiinngg  ppeennddiinngg  wwiitthh  tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd..  WWee

BBooaarrdd..  
  

((11))  PPrroommoottiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  

aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  pprroommoottiioonn  iinn  EE11  

aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ppoossttss..  AAccccoorrddiinngg  tt

ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  oonnee  NNoonn--EExxeeccuuttiivv

aann  SSSSAA..  DDuuee  ttoo  tthhee  ffaasstt  pphhaassee  oo

pprrooppoossaall  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoo
  

((22))  GGrraannttiinngg  ooff  oonnee  eexxttrraa  iinnccrreemmeenn

aarree  ssuuffffeerriinngg  wwaaggee  lloossss..  

BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  aallrree

bbeettwweeeenn  0011..0011..22000077  aanndd  0077..0055

ggoooodd  tthhee  wwaaggee  lloossss  bbeeiinngg  ssuuffffeerr

ttoo  tthhee  ootthheerr  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  wwhh

aarree  ssuuffffeerriinngg  wwaaggee  lloossss..  TThhee  nnuumm
  

((33))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  GGrraattuuiittyy  ttoo  tt

TThhee  ccaassuuaall  llaabboouurreerrss  wwoorrkkiinngg  iinn  

ttooddaayy..  AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  ccaassuuaall  llaabb

ddeenniieedd  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  GGrraattuuiittyy..  TT
  

WWee  hhooppee  tthhaatt  tthhee  nneeeeddffuull  wwoouulldd  bbee  ddoonn
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hhaatt,,  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aarree  iinnccrreeaassiinngg

dd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt..    IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd  wwee  wwiisshh  

eenn  iissssuueess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwhhiicchh  wwiillll  hhaavvee  nnee

ppuutt  iinnttoo  tthhee  ccoolldd  ssttoorraaggee..  TThhiiss  ddooeess  nnoott  aauugguurr  wweell

ee  aallrreeaaddyy  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee,,  

bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd..  IItt  iiss  aallssoo  ppeerrttiinneenntt  

hhee  SSttaaffff  SSiiddee  wweerree  rreeaacchheedd  oonn  tthheessee  iissssuueess  iinn  tthhee  NN

oottee  tthhaatt  eevveenn  ssuucchh  ddeecciissiioonnss  wwhhiicchh  aarree  ttaakkeenn  aatt  hhiigghhee

iittyy  ooff  tthhee  NNeeggoottiiaattiinngg  FFoorruumm  iiss  bbeeccoommiinngg  qquueessttiioonnaabbllee

cceess,,  wwee  wwiisshh  ttoo  oonnccee  aaggaaiinn  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  

ee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  

eess  ttoo  EE11  ppaayy  ssccaallee..  

  PPrroommoottiioonn  PPoolliiccyy  ((NNEEPPPP)),,  wwhhiicchh  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  oonn

  ppaayy  ssccaallee,,  oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  oonnee  yyeeaarr  ooff  sseerrvviiccee  iinn  NN

ttoo  oouurr  eessttiimmaattiioonn  oonnllyy  aa  ffeeww  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwiillll  nnooww

vvee  wwiillll  ggeett  pprroommoottiioonn  iinn  tthhee  EE11  ppaayy  ssccaallee,,  iiff  1100  NNEE1122  

ooff  rreettiirreemmeenntt  aammoonngg  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  nnoo  oonnee  wwiillll  ggeett  

oommmmiitttteeee  iiss  ffuurrtthheerr  ddeellaayyeedd..  

ntt  ttoo  tthhee  lleefftt  oouutt  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  aappppooiinntteedd  bbeettwweeeenn  

eeaaddyy  iissssuueedd  lleetttteerr,,  ggrraannttiinngg  oonnee  eexxttrraa  iinnccrreemmeenntt  tt

55..22001100,,  aanndd  wwhhoo  aarree  ssuuffffeerriinngg  wwaaggee  lloossss..  TThhiiss  eexxttrraa  

rreedd  bbyy  tthhoossee  TTTTAAss..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  tthh

hhoo  aarree  aappppooiinntteedd  oonn  ccoommppaassssiioonnaattee  ggrroouunndd,,  aass  wweellll

mmbbeerr  ooff  ssuucchh  lleefftt  oouutt  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iiss  vveerryy  ssmmaallll..    

tthhee  ccaassuuaall  llaabboouurreerrss..  

  BBSSNNLL  aarree  ccoovveerreedd  uunnddeerr  tthhee  GGrraattuuiittiieess  AAcctt..  HHoowweevveerr,,

bboouurreerrss  wwhhoo  ddiiee,,  oorr  wwhhoo  ggeett  ddiisseennggaaggeedd  oonn  ccoommpplleett

TThhee  nnuummbbeerr  ooff  sseerrvviinngg  ccaassuuaall  llaabboouurreerrss  iiss  aallssoo  nnoott  mmuu

nnee  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..    

  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  NNeeww  DDeellhhii..  
EEsstttt..)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  NNeeww  DDeellhhii..  
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ggllyy  ggeettttiinngg  aa  ffeeeelliinngg  tthhaatt,,  tthheeyy  aanndd  

  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  nnoo  ggrriieevvaannccee  ooff  tthhee  

eegglliiggiibbllee  bbeeaarriinngg  oonn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

llll  ffoorr  tthhee  iinndduussttrriiaall  ppeeaaccee  iinn  tthhee  

  wweerree  sseenntt  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  

ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt  aaggrreeeemmeenntt  

NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  aafftteerr  pprroottrraacctteedd  

eesstt  nneeggoottiiaattiinngg  ffoorruumm  aarree  hhaannggiinngg  

ee..    

  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess  wwhhiicchh  aarree  

  cclleeaarraannccee  ooff  tthheessee  iissssuueess,,  bbyy  tthhee  

nn  2233..0033..22001100,,  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  

NNEE1122  ppaayy  ssccaallee,,  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

ww  ggeett  tthhiiss  pprroommoottiioonn,,  dduuee  ttoo  tthhee  

  pprroommootteedd  ooffffiicciiaallss  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  

  pprroommoottiioonn  ttoo  EE11  ppaayy  ssccaallee,,  iiff  tthhee  

  0011..0011..22000077  aanndd  0066..0055..22001100,,  wwhhoo  

ttoo  tthhee  TTTTAAss,,  wwhhoo  aarree  aappppooiinntteedd  

  iinnccrreemmeenntt  wwaass  ggrraanntteedd  ttoo  mmaakkee  

hhiiss  eexxttrraa  iinnccrreemmeenntt  iiss  nnoott  ggrraanntteedd  

ll  aass  uunnddeerr  ssppoorrttss  qquuoottaa,,  aanndd  wwhhoo  

,,  tthhee  ssaammee  iiss  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  ttiillll  

ttiioonn  ooff  6600  yyeeaarrss  ooff  aaggee,,  aarree  bbeeiinngg  

uucchh..    


