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SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  
CCMMDD  BBSSNNLL,,    
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --    CCoonndduuccttiinngg  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  oonn  0055--0077--22001166,,  wweeaarriinngg  bbllaacckk  bbaaddggeess  ––  rreegg..    
  

TThhiiss  iiss  ttoo  iinnffoorrmm  tthhaatt  tthhee  UUnniitteedd  FFoorruumm  ooff  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  
hhaass  ggiivveenn  ccaallll  ttoo  hhoolldd  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  oonn  0055..0077..22001166,,  wweeaarriinngg  bbllaacckk  
bbaaddggeess,,  ttoo  rreeccoorrdd  tthhee  pprrootteesstt  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  oovveerr  tthhee  nneegglleecctt  ooff  tthheeiirr  HHRR  iissssuueess  bbyy  tthhee  
BBSSNNLL  BBooaarrdd..  
  

MMaannyy  lloonngg  ppeennddiinngg  iissssuueess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wweerree  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  
aanndd  wweerree  sseenntt  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd  lloonngg  bbllaacckk..  BBuutt  tthhoossee  iissssuueess  hhaavvee  bbeeeenn  kkeepptt  
iinn  ccoolldd  ssttoorraaggee  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..  
  

PPrroommoottiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ttoo  EE11  ppaayy  ssccaallee  iiss  hhaannggiinngg  ffiirree  ffoorr  tthhee  ppaasstt  mmaannyy  yyeeaarrss..  
AAnnootthheerr  iimmppoorrttaanntt  iissssuuee,,  vviizz..,,  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  eemmppllooyyeeeess,,  iiss  lleeaarrnntt  
ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  oonnllyy  rreecceennttllyy,,  aafftteerr  hhaavviinngg  bbeeeenn  uunnnneecceessssaarriillyy  ddeellaayyeedd  ffoorr  
lloonngg..  
  

SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  iissssuuee  ooff  ggrraannttiinngg  oonnee  aaddvvaannccee  iinnccrreemmeenntt  ttoo  tthhee  lleefftt  oouutt  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  wwhhoo  aarree  
aappppooiinntteedd  oonn  oorr  aafftteerr  0011..0011..22000077  aanndd  wwhhoo  aarree  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  wwaaggee  lloossss,,  iiss  llyyiinngg  ppeennddiinngg  wwiitthh  
tthhee  BBooaarrdd  ffoorr  aa  vveerryy  lloonngg  ttiimmee..  AAfftteerr  ggrraannttiinngg  oonnee  aaddvvaannccee  iinnccrreemmeenntt  ttoo  tthhee  ssiimmiillaarrllyy  ppllaacceedd  DDRR  
TTTTAAss,,  wwhhaatt  jjuussttiiffiiccaattiioonn  tthhee  BBooaarrdd  iiss  hhaavviinngg  iinn  ddeennyyiinngg  tthhee  ssaammee  ttoo  tthhee  ootthheerr  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess??  
TThhee  ccaassuuaall  llaabboouurreerrss  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  ggrraattuuiittyy,,  aass  ppeerr  ''PPaayymmeenntt  ooff  GGrraattuuiittyy  AAcctt''..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  BBooaarrdd  iinn  iitt’’ss  wwiissddoomm,,  ffeeeellss  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  oobblliiggaattoorryy  oonn  iitt''ss  ppaarrtt  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhiiss  
llaaww..  
  

TThhuuss,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  rreeccoorrdd  tthhee  rreesseennttmmeenntt  aanndd  pprrootteesstt  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  oovveerr  tthhee  
nneegglliiggeenntt  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd  iinn  sseettttlliinngg  tthheeiirr  lloonngg  ppeennddiinngg  iissssuueess,,  ccoouunnttrryywwiiddee  
ddeemmoonnssttrraattiioonnss,,  wweeaarriinngg  bbllaacckk  bbaaddggeess  aarree  bbeeiinngg  oorrggaanniizzeedd  oonn  55tthh  JJuullyy,,  221166..  TThhiiss  iiss  ffoorr  ffaavvoouurr  
ooff  yyoouurr  kkiinndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  nneeeeddffuull  aaccttiioonn..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
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CCoonnvveennoorr,,    
MMoobbiillee  NNoo::  99886688223311111133  
  
CCooppyy  ttoo::--  11))  TThhee  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr((CCeennttrraall)),,  SShhrraammsshhaakkttii  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011..  

        22))  AAllll  DDiirreeccttoorrss  ooff  BBSSNNLL  BBooaarrdd..  
        33))  TThhee  GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..  

  


