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TToo,,  
  

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

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --    IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  nneeww  pprroo
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr
  

TThhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  PPrroommoottiioonn  PPoolliiccyy  ((
aaggrreeeemmeenntt  ffoorr  tthhiiss  pprroommoottiioonn  ppoolliiccyy  w
HHeennccee,,  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  PPrroommoottiioonn  
ssiinnccee  tthhee  NNEEPPPP  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd..  HHeenn
ooff  BBSSNNLL..    
  

FFiirrssttllyy,,  tthhee  NNEEPPPP  hhaass  uunnddoouubbtteeddllyy  bbrroo
vviiss--àà--vviiss  tthhee  eeaarrlliieerr  pprroommoottiioonnaall  sscchheemm
lloott  ooff  ddiissppaarriittiieess  aanndd  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  aa
FFoorr  eexxaammppllee,,  uunnddeerr  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  PPrroo
aanndd  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  uuppggrraaddaattiioonn  iiss  ggii
ggiivveenn  oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  44  yyeeaarrss,,  77  yyeeaa
rreessppeecctt  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ddiirreeccttllyy
88  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee..  SSuucchh  ddiissppaarriittiieess
eemmppllooyyeeeess,,  wwiitthhiinn  tthhee  ssaammee  oorrggaanniissaatt
  

SSeeccoonnddllyy,,  eevveenn  wwiitthhiinn  tthhee  NNEEPPPP,,  tthheerr
aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ddiirreeccttllyy  rreeccrruuiitteedd  
tthhee  ffiirrsstt  aanndd  sseeccoonndd  uuppggrraaddaattiioonnss  ooff  p
rreessppeeccttiivveellyy..  HHoowweevveerr,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  tth
ooff  ppaayy  ssccaalleess  uunnddeerr  tthhee  NNEEPPPP,,  aarree  ggiivv
bbeettwweeeenn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aabbssoorrbbeedd  ffrr
rreemmoovveedd  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..    
  

TThhiirrddllyy,,  aa  llaarrggee  cchhuunnkk  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeecc
bbee  rreessoollvveedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..  IItt  iiss  iimmppoorr
pprroommootteedd  ttoo  aa  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaallee,,  hhee  ccoo
iinn  tthhee  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaallee..  TThhiiss  iiss  aann  aabboomm
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  aabboovvee  rreeaassoonnss,,  wwee  ddeemm
EExxeeccuuttiivveess..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tt
oorrggaanniissaattiioonn  ccaann  rreeaacchh  nneeww  hheeiigghhttss  
aavveennuueess  aarree  ooppppoorrttuunniittiieess  tthhrroouugghh  
MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  llooookk  iinnttoo  oouurr  ddeemmaann
ssaammee..      

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  

  
  
  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::    ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr 
    ((22))  SShhrrii  SSaauurraabbhh  TTaayyaaggii,,  PPGGMM  ((EEsstttt

                                         

oommoottiioonn  ppoolliiccyy  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL  --  rreegg..  

rr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  

((NNEEPPPP))  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  BBSSNNLL  ww..ee..ff..  2233..0033..22001100..  AA
wwaass  ssiiggnneedd  bbeettwweeeenn  BBSSNNLLEEUU  aanndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iinn
  PPoolliiccyy  iiss  aallmmoosstt  1144  yyeeaarrss  oolldd  nnooww..  MMuucchh  wwaatteerr  hhaass  ffllo
nnccee,,  aa  nneeww  pprroommoottiioonnaall  ppoolliiccyy  hhaass  ttoo  bbee  ppuutt  iinn  ppllaaccee  ff

oouugghhtt  mmuucchh  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  tthhee  ccaarreeeerr  pprrooggrreessssiioonn  oo
mmeess,,  vviizz..,,  tthhee  OOTTBBPP,,  BBCCRR,,  eettcc..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  iitt  iiss  nnee
aarree  eexxiissttiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  NNEEPPPP  aanndd  tthhee  pprroommoottiioonnaall  ppoo
oommoottiioonn  PPoolliiccyy  ((EEPPPP)),,  tthhee  ffiirrsstt  uuppggrraaddaattiioonn  iiss  ggiivveenn  oonn 
iivveenn  oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  55  yyeeaarrss..  WWhheerreeaass,,  iinn  tthhee  NNEEPPPP,
aarrss,,  88  yyeeaarrss  aanndd  88  yyeeaarrss  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aabbssoo
yy  rreeccrruuiitteedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL,,  tthhee  uuppggrraaddaattiioonnss  ggiivveenn  oonnllyy  oo
ss  aanndd  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  iinn  tthhee  pprroommoottiioonnaall  ppoolliicciieess  
ttiioonn,,  aarree  uunntteennaabbllee..  HHeennccee,,  tthhiiss  iissssuuee  nneeeeddss  ttoo  bbee  aaddddrr

rree  iiss  aa  vveerryy  bbiigg  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  eemmppllooyyeeee
  bbyy  BBSSNNLL..  FFoorr  eexxaammppllee,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aabb
ppaayy  ssccaalleess  uunnddeerr  tthhee  NNEEPPPP,,  aarree  ggiivveenn  oonn  ccoommpplleettiioonn  

thhee  eemmppllooyyeeeess  ddiirreeccttllyy  rreeccrruuiitteedd  bbyy  BBSSNNLL,,  tthhee  ffiirrsstt  aanndd
vveenn  oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  88  yyeeaarrss  aanndd  88  yyeeaarrss  rreessppeeccttiivvee
rroomm  tthhee  DDooTT  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ddiirreeccttllyy  rreeccrruuiitteedd  bb

ccuuttiivveess  ssuuffffeerr  ffrroomm  tthhee  cchhrroonniicc  pprroobblleemm  ooff  ssttaaggnnaattiioonn..  
rrttaanntt  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  wwhheenn  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  iiss  aaffffee
oonnttiinnuueess  ttoo  ssuuffffeerr  ffrroomm  ssttaaggnnaattiioonn,,  eevveenn  ffrroomm  tthhee  ddaayy
mmiinnaabbllee  ssiittuuaattiioonn,,  wwhhiicchh  nneeeeddss  ttoo  bbee  rreemmoovveedd  iimmmmeeddii

mmaanndd  tthhaatt,,  aa  nneeww  pprroommoottiioonnaall  ppoolliiccyy  sshhoouulldd  bbee  iimmppll
tthhaatt,,  tthhee  hhuummaann  rreessoouurrccee  iiss  tthhee  bbiiggggeesstt  aasssseett  ooff  
oonnllyy  wwhheenn  iitt’’ss  wwoorrkkffoorrccee  iiss  kkeepptt  hhiigghhllyy  mmoottiivvaatteedd..  CC

 wwhhiicchh  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ccaann  mmoottiivvaattee  iitt’’ss  wwoorrkkffoo
nndd  iinn  tthhee  rriigghhtt  ppeerrssppeeccttiivvee  aanndd  ttoo  ttaakkee  tthhee  nneeeeddffuull  sstt

r  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100
tt..))  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100

  
                                      0099..0055..22002222  

AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  tthhee  
nn  OOccttoobbeerr,,  22000088  iittsseellff..  
oowwnn  uunnddeerr  tthhee  bbrriiddggee,,  
ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  

ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  
eeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  aa  
oolliiccyy  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess..  

n  ccoommpplleettiioonn  ooff  44  yyeeaarrss  
P,,  tthhee  uuppggrraaddaattiioonnss  aarree  
oorrbbeedd  ffrroomm  tthhee  DDooTT..  IInn  
oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  eevveerryy  
ooff  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess  ooff  

rreesssseedd  wwiitthhoouutt  ddeellaayy..    

eess  aabbssoorrbbeedd  ffrroomm  DDooTT  
bbssoorrbbeedd  ffrroomm  tthhee  DDooTT,,  
ooff  44  yyeeaarrss  aanndd  77  yyeeaarrss  
dd  sseeccoonndd  uuppggrraaddaattiioonnss  
eellyy..  TThhiiss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  
bbyy  BBSSNNLL,,  nneeeeddss  ttoo  bbee  

  TThhiiss  pprroobblleemm  nneeeeddss  ttoo  
eecctteedd  bbyy  ssttaaggnnaattiioonn  iiss  
yy  oonnee  ooff  hhiiss  pprroommoottiioonn  
iiaatteellyy..    

lleemmeenntteedd  ffoorr  tthhee  NNoonn--
 aannyy  oorrggaanniissaattiioonn..  AAnn  
CCeerrttaaiinnllyy,,  pprroommoottiioonnaall  

oorrccee..  WWee  rreeqquueesstt  tthhee  
tteeppss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  

00  000011      
00  000011  


