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NNoo..  BBSSNNLL//3399--33//SSRR//22001144                                                DDaatteedd,,  tthhee              66

tthh
  JJuullyy,,  22001155  

  
  
SSuubb::  MMiinnuutteess  ooff  tthhee  3322

nndd
  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  hheelldd  oonn  1144

tthh
  MMaayy,,  22001155  uunnddeerr  

tthhee  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL  BBooaarrdd..  
  
  TThhee  3322

nndd
  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  aatt  1111..0000  AAMM  oonn  1144

tthh
  MMaayy,,  22001155  iinn  tthhee  

CCoonnffeerreennccee  HHaallll,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaavvaann,,  NNeeww  DDeellhhii..    TThhee  lliisstt  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  
AAnnnneexxuurree--11..  
  

22..  AAtt  tthhee  oouuttsseett,,  SSrr..GGMM  ((SSRR))  wweellccoommeedd  CChhaaiirrmmaann,,  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  aanndd  ppaarrttiicciippaannttss  
ffrroomm  SSttaaffff  SSiiddee  aanndd  ooffffiicciiaall  ssiiddee..  HHee  ssttaatteedd  tthhaatt  dduuee  ttoo  nnoonn--aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  mmuuttuuaall  
ccoonnvveenniieenntt  ddaattee  aanndd  ppoossttppoonneemmeenntt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ddaattee  dduuee  ttoo  ssoommee  llaasstt  mmiinnuuttee  
uunneexxppeecctteedd  uurrggeenntt  eennggaaggeemmeenntt,,  tthhiiss  mmeeeettiinngg  ooff  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ccoouulldd  nnoott  bbee  hheelldd  
eeaarrlliieerr..  HHee  ssaaiidd  tthhaatt  hhee  wwiisshheedd  tthhaatt  ttooddaayy''ss  mmeeeettiinngg  wwoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  ppeeaacceeffuull  aanndd  
hhaarrmmoonniioouuss  aattmmoosspphheerree..    
  
33..  CChhaaiirrmmaann,,  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ggrreeeetteedd  SSttaaffff  SSiiddee  mmeemmbbeerrss  aanndd  eexxpprreesssseedd  hhiiss  
aappoollooggyy  ffoorr  tthhee  ddeellaayy  iinn  hhoollddiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg..  HHee  ccaauuttiioonneedd  tthhaatt  tthhee  
ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  ddeetteerriioorraattiinngg  &&  tthheerree  aarree  cchhaanncceess  tthhaatt  CCoommppaannyy  
mmaayy  ffaallll  iinn  tthhee  ttrraapp  ooff  ooppeerraattiioonnaall  lloosssseess  iinn  ccoommiinngg  mmoonntthhss..    DDuurriinngg  hhiiss  ssppeeeecchh  hhee  
eennqquuiirreedd  wwhheetthheerr  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  iiss  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee    uunniioonnss  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  
SSttaaffff  SSiiddee  mmeemmbbeerrss  ssttaatteedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  ssuupppplliieedd  ccooppyy  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  
CCoommppaannyy..  CChhaaiirrmmaann  ddiirreecctteedd  tthhaatt  ccooppyy  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  sshhoouulldd  bbee  sshhaarreedd  wwiitthh  tthhee  
rreeccooggnniizzeedd  uunniioonnss..  HHee  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  ccoonncceerrnnss  ooff  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  iinn  rraaiissiinngg  tthhee  
iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  BBSSNNLL’’ss  rreevviivvaall  wwiitthh  tthhee  DDooTT..    HHee  rreeqquueesstteedd  SSttaaffff  SSiiddee  ttoo  hheellpp  oouutt  tthhee  
CCoommppaannyy  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  rreevveennuuee  ttaarrggeettss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  bbyy  1100%%  aanndd  aassssuurreedd  tthhaatt  tthhiiss  
wwoouulldd  bbee  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ccoommppaannyy  oouutt  ooff  ddaannggeerr  ooff  ooppeerraattiioonnaall  lloossss  aanndd  bbeeccoommee  
pprrooffiitt  mmaakkiinngg  ccoommppaannyy  iinn  tthhee  nneeaarr  ffuuttuurree..    HHee  aallssoo  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  hhaass  mmaaddee  
llaannddlliinneess  ccaallllss  ffrreeee  bbeettwweeeenn  99  pp..mm..  ttoo  77  aa..mm..  aanndd    tthhiiss  iiss  aa  bbiigg  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  mmaakkiinngg  oouurr  
llaannddlliinneess  ppooppuullaarr..  WWee  nneeeedd  ttoo  bbee  pprrooaaccttiivvee  iinn  pprroovviiddiinngg  llaannddlliinneess  aanndd  kkeeeepp  oouurr  nneettwwoorrkk  iinn  
ggoooodd  ccoonnddiittiioonn..  HHee  ffuurrtthheerr  ssaaiidd  tthhaatt  iinn  tthhiiss  ddrriivvee  tthhee  rroollee  ooff    tthhee  UUnniioonnss  iiss  vveerryy  ccrruucciiaall..  
  
44..  EEDD  ((FFiinnaannccee))  ggrreeeetteedd  aallll  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  aanndd  wwiisshheedd  tthhaatt  
ddiissccuussssiioonnss  wwoouulldd  bbee  hheelldd  iinn  aa  ccoorrddiiaall  aattmmoosspphheerree  wwhhiicchh  mmaayy  lleeaadd  ttoo  ppoossiittiivvee  aanndd  
ccoonnssttrruuccttiivvee  ddeecciissiioonnss..    SShhee  eennddoorrsseedd  tthhee  vviieewwss  eexxpprreesssseedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrmmaann,,  NNaattiioonnaall  
CCoouunncciill  aanndd  aasskkeedd  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  MMaannaaggeemmeenntt  aass  wweellll  aass  SSttaaffff  SSiiddee  ttoo  ppllaayy  aa  
ccoonnssttrruuccttiivvee  rroollee  iinn  iimmpprroovviinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..      
  
55..  TThheerreeaafftteerr  LLeeaaddeerr  SSttaaffff  SSiiddee  wweellccoommeedd  aallll  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss..    DDuurriinngg  hhiiss  ssppeeeecchh  hhee  
ddrreeww  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  CCoouunncciill  ttoowwaarrddss  nnoonn--sseettttlleemmeenntt  ooff  vvaarriioouuss  iissssuueess  vviizz..  EE--11  ssccaallee  iinn  
NNEEPPPP,,  JJTTOO//JJAAOO  RRRRss,,  PPLLII  mmiinniimmuumm  aammoouunntt,,  wwaaggee  eerroossiioonn  ooff  eemmppllooyyeeeess  eenntteerriinngg  iinn  
BBSSNNLL  aafftteerr  0011..0011..22000077,,  ssttaaggnnaattiioonn  ooff  ssttaaffff,,  rree--ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  ccaaddrreess,,  eettcc..    HHee  ppooiinntteedd  oouutt  
tthhaatt  tthheerree  iiss  ddeellaayy  iinn  ppaayymmeenntt  ccaauusseedd  bbyy  EERRPP  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iinn  tthhee  ffiieelldd  uunniittss..    HHee  aallssoo  
mmeennttiioonneedd  tthhaatt  BBSSNNLL  HHQQss  iinnsstteeaadd  ooff  sseettttlliinngg  tthhee  iissssuueess  aatt  iinniittiiaall  ssttaaggeess  pprreeffeerr  ttoo  
ddeeffeennddiinngg  tthhee  ccaassee  ffrroomm  lloowweerr  ccoouurrtt  ttoo  hhiigghheerr  ccoouurrttss  ttiillll  iitt  iiss  rreejjeecctteedd  bbyy  SSuupprreemmee  CCoouurrtt..  
HHee  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  ssuucchh  ccaasseess  mmaayy  bbee  sseettttlleedd  aatt  iinniittiiaall  ssttaaggeess..    HHee  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  BBSSNNLL  
HHQQ  sshhoouulldd  ttaakkee  uunniiffoorrmm  ddeecciissiioonn  wwhhiillee  sseennddiinngg  eexx--sseerrvviicceemmeenn  ffoorr  JJTTOO  ttrraaiinniinngg..  HHee  
ddeemmaannddeedd  rreevviissiioonn  iinn  uunniiffoorrmm  rraatteess..  HHee  aallssoo  pprrootteesstteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccuurrbbss  iimmppoosseedd  iinn  
hhoollddiinngg  mmeeeettiinnggss  wwiitthhiinn  tthhee  pprreemmiisseess  aafftteerr  ttwwoo  ddaayyss  ssttrriikkee..  TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  
aapppprreecciiaattee  tthhaatt  tthhee  ssttrriikkee  wwaass  oorrggaanniizzeedd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  BBSSNNLL..  
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LLeeaaddeerr,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  aassssuurreedd  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  ffuullllyy  ccoo--ooppeerraattee  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  
llaannddlliinnee  ccoonnnneeccttiioonnss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  llaatteesstt  pprroommoottiioonn  sscchheemmeess  aannnnoouunncceedd  bbyy  BBSSNNLL..  BBuutt  
hhee  eexxpprreesssseedd  hhiiss  ccoonncceerrnn  oovveerr  tthhee  sshhoorrttaaggee  ooff  mmaatteerriiaallss  nneeeeddeedd  ffoorr  nneeww  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  
aallaarrmmeedd  tthhaatt  tthhiiss  mmaayy  cchheecckk  tthhee  BBSSNNLL  iinn  aacchhiieevviinngg  tthhee  ddeessiirreedd  rreessuullttss..  TThhee  lleeaaddeerr  ssttaaffff  
ssiiddee  ffeelltt  tthhee  NNaattiioonnaall  ccoouunncciill  mmeeeettiinngg  sshhoouulldd  ttaakkee  ppllaaccee  aatt  ffiixxeedd  ppeerriioodd  aanndd  iitt  sshhoouulldd  bbee  
eexxaammppllee  ffoorr  tthhee  ffiieelldd..  HHee  ddrreeww  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  cchhaaiirrmmaann  aaggaaiinnsstt  vviinnddiiccttiivvee  aaccttiioonnss  ooff  
tthhee  SSSSAAss  hheeaaddss  aatt  MMoottiihhaarrii,,  SSaawwaaii  MMaaddhhaavvppuurr,,  BBhhaarraattppuurr,,  LLaattttuurr  &&  CChhaannddrraappuurr  aanndd  
uurrggeedd  ffoorr  iinntteerrvveennttiioonnss..  
  

66..  TThhee  SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  wweellccoommeedd  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  iinn  tthhee  
mmeeeettiinngg..    HHee  eexxpprreesssseedd  hhiiss  ccoonncceerrnn  oovveerr  tthhee  ddeellaayy  iinn  hhoollddiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  
mmeeeettiinngg  aanndd  ssaaiidd  tthhaatt  tthhiiss  mmaayy  sseett  aa  bbaadd  eexxaammppllee  ffoorr  ffiieelldd  uunniittss..  HHee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  
vvaarriioouuss  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn  iinn  NNaattiioonnaall  CCoouunncciillss  aarree  nnoott  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  oonn  ttiimmee  aanndd  
ccaauuttiioonneedd  tthhaatt  tthhiiss  wwiillll  eerrooddee  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhiiss  aappeexx  bbooddyy  ooff  nneeggoottiiaattiioonn  aanndd  sseettttlleemmeenntt  ooff  
HHRR  iissssuueess  ooff  nnoonn--eexxeeccuuttiivvee  eemmppllooyyeeeess..    HHee  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  ppeennddiinngg  HHRR  iissssuueess  lliikkee  
SSttaaggnnaattiioonn,,  JJTTOOss//JJAAOOss  RRRRss,,  EE11  ssccaallee  ffoorr  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess  eettcc..,,  mmaayy  bbee  sseettttlleedd  aatt  tthhee  
eeaarrlliieesstt..    HHee  aallssoo  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  wwaaiittiinngg  lliisstt  ffoorr  llaannddlliinneess  ddooeess  nnoott  rreefflleecctt  tthhee  rreeaall  ddeemmaanndd  
aass  tthhee  ddeemmaannddss  aarree  nnoott  rreeggiisstteerreedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  ooffffiicceerrss  dduuee  ttoo  sshhoorrttaaggee  ooff  mmaatteerriiaallss..  HHee  
ddeemmaannddeedd  tthhaatt  ffaacciilliittyy  ooff  uunnlliimmiitteedd  ffrreeee  ccaallllss  ttoo  tthhee  llaanndd  lliinnee  ccuussttoommeerrss  ffrroomm  99  pp..mm..  ttoo  77  
aa..mm..,,  mmaayy  aallssoo  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess  aanndd  rreettiirreeeess..  
TThhee  SSeeccrreettaarryy  SSttaaffff  SSiiddee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  RReeggiioonnaall  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr,,  iinn  tthhee  
ccoonncciilliiaattiioonn  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  0066..0055..22001155,,  hhaass  aaddvviisseedd  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  sseettttllee  tthhee  
ssttaaggnnaattiioonn  iissssuuee,,  iiff  nneecceessssaarryy  bbyy  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  WWaaggee  RReevviissiioonn  AAggrreeeemmeenntt..  HHee  aallssoo  
ddeemmaannddeedd  tthhee  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  rreecceenntt  lleetttteerr  ooff  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  wwhhiicchh  pprroohhiibbiittss  ttrraaddee  uunniioonn  
aaccttiivviittiieess  wwiitthhiinn  ooffffiiccee  pprreemmiisseess..  
  

77..  IInn  rreessppoonnssee  ttoo  ppooiinnttss//iissssuueess  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  LLeeaaddeerr,,  SSttaaffff  SSiiddee  aanndd  SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  
SSiiddee,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  mmeemmbbeerrss  rreepplliieedd  tthhaatt  aafftteerr  aapppprroovvaall  ooff  HHRR  ppllaann  aaccttiioonnss  aarree  
bbeeiinngg  ttaakkeenn  ttoo  ssuubbmmiitt  JJTTOO//JJAAOO  RRRRss,,  EE11  ssccaallee  aanndd  ootthheerr  ppeennddiinngg  HHRR  iissssuueess  ffoorr  aapppprroovvaall  
ooff  BBSSNNLL  BBooaarrdd  iinn  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg..  HHooppeeffuullllyy  tthheessee  iissssuueess  wwiillll  bbee  rreessoollvveedd  iinn  tthhee  ccoommiinngg  
mmoonntthhss..  EEDD  ((FFiinn..))  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  ccoorrrreeccttiivvee  mmeeaassuurreess  aarree  bbeeiinngg  ttaakkeenn  ttoo  rreemmoovvee  tthhee  
gglliittcchheess  iinn  EERRPP  ssyysstteemm  aanndd  HHCCLL  ooffffiicciiaallss  hhaavvee  bbeeeenn  aasskkeedd  ttoo  mmaakkee  nneecceessssaarryy  cchhaannggeess  iinn  
tthhee  ssooffttwwaarree  ssoo  aass  ttoo  mmaakkee  iitt  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  pprroocceedduurree//ssooffttwwaarree  ooff  DDooTT,,  
CCCCAA..  SShhee  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  mmaannyy  ooff  EERRPP  rreellaatteedd  iissssuueess  hhaavvee  bbeeeenn  rreessoollvveedd  aanndd  rreemmaaiinniinngg  
wwiillll  bbee  aaddddrreesssseedd  ssoooonn..    RReeggaarrddiinngg  tthhee  uunniiffoorrmm  ddeecciissiioonn  oonn  ttrraaiinniinngg  ooff  EExx--sseerrvviicceemmaann  
ccaannddiiddaatteess,,  iitt  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  oonn  ssppeecciiffiicc  ddiirreeccttiioonnss  ooff  vvaarriioouuss  ccoouurrttss  eexx--sseerrvviicceemmaann  
ccaannddiiddaatteess  ooff  PPuunnjjaabb  aanndd  ssoommee  ootthheerr  CCiirrcclleess  wweerree  aalllloowweedd  ttoo  uunnddeerrttaakkee  ttrraaiinniinngg..  SSiinnccee  
ssiimmiillaarr  ccaasseess  aarree  bbeeiinngg  ddeeffeennddeedd  iinn  tthhee  CCAATT,,  PPrriinncciippaall  BBeenncchh  aanndd  iitt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  ffiinnaall  
ddeecciissiioonn  wwiillll  ccoommee  sshhoorrttllyy  aanndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  uunniiffoorrmm  ddeecciissiioonn  wwiillll  
bbee  ttaakkeenn  aaccccoorrddiinnggllyy,,  oonnccee  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  bbyy  CCAATT,,  PPBB  NNeeww  DDeellhhii  iiss  aavvaaiillaabbllee..    CChhaaiirrmmaann,,  
NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ddiirreecctteedd  tthhaatt  aa  nnoottee  mmaayy  bbee  sseenntt  ttoo  DDiirreeccttoorr  ((CCFFAA)),,  BBSSNNLL  BBooaarrdd  ttoo  ttaakkee  
nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  oonn  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  SSttaaffff  SSiiddee  tthhaatt  tthheerree  iiss  llaarrggee  ddeemmaanndd  ffoorr  BBSSNNLL  
LLaannddlliinnee  wwhhiicchh  iiss  nnoott  mmaatteerriiaalliizzeedd  dduuee  ttoo  sshhoorrttaaggee  ooff  mmaatteerriiaallss..  
  
88..  TThheerreeaafftteerr,,  aaggeennddaa  iitteemmss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  wweerree  ttaakkeenn  uupp  ffoorr  
ddiissccuussssiioonn,,  aass  ppeerr  ddeettaaiillss  ggiivveenn  iinn  tthhee  ssuucccceeeeddiinngg  ppaarraaggrraapphhss..  

  

88..11  RReessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  rreellaaxxeedd  ssttaannddaarrddss  iinn  ddeeppaarrttmmeennttaall  ccoommppeettiittiivvee  
eexxaammiinnaattiioonnss--  tthhee  ccaassee  ooff  SScchheedduulleedd  CCaassttee//TTrriibbee  ccaannddiiddaatteess,,  ffoorr  tthhee  eexxaammss  
ccoonndduucctteedd  //  rreessuullttss  ddeeccllaarreedd  bbeettwweeeenn  2222..0077..11999977  aanndd  0088..0099..22000000::  

CCoouunncciill  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  ddttdd..  1155..77..22001144  rreeffeerrrreedd  bbyy  SSttaaffff  SSiiddee  iiss  
rreellaatteedd  ttoo  ccaannddiiddaatteess  aappppeeaarreedd  iinn  SSeeccttiioonn  OOffffiicceerrss  ((SSOO))  DDeeppaarrttmmeennttaall  EExxaamm,,  
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DDooPPTT,,  hheelldd  dduurriinngg  tthhee  iinntteerrvveenniinngg  ppeerriioodd  aanndd  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  iiss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  
ppeettiittiioonneerr..    HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  HHoonn’’bbllee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ddeeccllaarreedd  tthhee  oorrddeerr  
ddaatteedd  2222..77..11999977  aass  iilllleeggaall..  IInn  vviieeww  ttoo  ggeett  cclleeaarr  ppiiccttuurree  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ,,  aa  rreeffeerreennccee  
hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  tthhee  DDooPPTT  aanndd  rreessppoonnssee  aawwaaiitteedd..    AApppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  wwiillll  bbee  
ttaakkeenn  oonn  rreecceeiipptt  ooff    DDooPPTT  gguuiiddeelliinneess..  

  

88..22    PPeennssiioonn  ttoo  DDOOTT  aabbssoorrbbeedd  eemmppllooyyeeeess  vviiss--aa--vviiss  wwiitthhddrraawwaall  ooff  DDOOTT  oorrddeerrss  
ccoonnttaaiinneedd  iinn  lleetttteerr  NNoo..11--4455//22000033--BB,,  ddtt--1155tthh  JJuunnee,,  22000066::  

TThhee  SSttaaffff  SSiiddee  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  ffeeww  ddaayyss  bbaacckk  aa  DD..OO..  lleetttteerr  ffrroomm  CCMMDD,,  BBSSNNLL  ttoo  
SSeeccrreettaarryy  DDooTT  hhaass  bbeeeenn  sseenntt  ffoorr  rreemmoovviinngg  tthhee  aapppprreehheennssiioonnss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  
aanndd  tthhee  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonn..    SSttaaffff  SSiiddee  mmeemmbbeerr  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  aa  ffrreesshh  lleetttteerr  mmaayy  
bbee  sseenntt  ttoo  DDooTT  ccoonnvveeyyiinngg  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  iiss  rraaiisseedd  bbyy  SSttaaffff  SSiiddee  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  
CCoouunncciill  aanndd  mmaayy  bbee  rreessoollvveedd  bbyy  DDooTT  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  
  

88..33  RReevviieewwiinngg  ooff  BBSSNNLLMMRRSS::    
MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  pprroovviiddiinngg  rreeaassoonnaabbllyy  ggoooodd  mmeeddiiccaall  
ffaacciilliittiieess  ttoo  iittss  sseerrvviinngg  aanndd  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  aanndd  dduuee  ttoo  ffiinnaanncciiaall  ccrruunncchh  aannyy  
rreevviieeww  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  eexxppeennddiittuurree  aatt  tthhiiss  ssttaaggee  mmaayy  nnoott  bbee  ppoossssiibbllee..  TThhee  SSttaaffff  
SSiiddee  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  aa  ccoommmmiitttteeee  mmaayy  bbee  ffoorrmmeedd  wwhhiicchh  mmaayy  ssttuuddyy  tthhee  mmeeddiiccaall  
sscchheemmeess  ffoolllloowweedd  bbyy  ootthheerr  PPSSUUss  aanndd  rreeccoommmmeenndd  wwaayyss  ffoorr  iimmpprroovviinngg  BBSSNNLLMMRRSS..  
FFiinnaallllyy,,    tthhee  ddeemmaanndd  ooff  SSttaaffff  SSiiddee  ffoorr  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  ccoommmmiitttteeee  ttoo  rreevviieeww  
BBSSNNLLMMRRSS  wwaass  aaggrreeeedd..    
  

88..44  PPrreessiiddeennttiiaall  oorrddeerrss  iinn  rreessppeecctt  ooff  TTSSMMss  aappppooiinntteedd  aass  TTMM  aafftteerr  11sstt  SSeepptt,,  22000000  
aanndd  CCaassuuaall  LLaabboouurreerrss  ootthheerr  tthhaann  tthhee  TTSSMMss  rreegguullaarriizzeedd  ssttrraaiigghhtt  wwaayy  aass  
RReegguullaarr  MMaajjddoooorrss::    
MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  HHeeaaddss  ooff  CCiirrcclleess  hhaavvee  bbeeeenn  aasskkeedd  ttoo  ffuurrnniisshh  
ddeettaaiillss  ooff  tthhoossee  CCaassuuaall  LLaabboouurreerrss  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnffeerrrreedd  tteemmppoorraarryy  ssttaattuuss  oonn  
oorr  bbeeffoorree  3300tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  22000000  aanndd  ddiirreeccttllyy  aappppooiinntteedd  //pprroommootteedd  TTMM  iinn  BBSSNNLL..  
RReeppoorrttss  ooff  6622  ssuucchh  ccaasseess  hhaavvee  bbeeeenn  rreecceeiivveedd  ffrroomm  eeiigghhtt  CCiirrcclleess  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  
ffrroomm  ootthheerr  CCiirrcclleess  iiss  ssttiillll  aawwaaiitteedd..  TThhee  iissssuuee  wwiillll  bbee  eexxaammiinneedd  aafftteerr  rreecceeiipptt  ooff  
ccoommpplleettee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ddeecciissiioonn  tthheerreeoonn  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  DDooTT..  
SSttaaffff  SSiiddee  mmeemmbbeerrss  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  ssaattiissffaaccttiioonn  oovveerr  tthhee  ddeevveellooppmmeennttss  mmaaddee  iinn  
tthhiiss  iissssuuee..  
    

88..55  FFoorrmmaattiioonn  ooff  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeeess  aatt  tthhee  CCiirrccllee  aanndd  AAllll  IInnddiiaa  lleevveellss::  
SSttaaffff  ssiiddee  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  ffoorrmmaattiioonn  ooff  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeee  aatt  CCiirrccllee  aanndd  aallll  IInnddiiaa  
lleevveell  wwiillll  hheellpp  iinn  iimmpprroovviinngg  tthhee  BBSSNNLL  sseerrvviicceess  aass  lleeaaddeerrss  aatt  tthheessee  lleevveellss  aarree  mmoorree  
iinnffoorrmmeedd  aanndd  ccaappaabbllee..    MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  rreepplliieedd  tthhaatt  eeffffoorrttss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ffiirrsstt  
ttoo  eessttaabblliisshh  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeee  SSyysstteemm  aatt  lloowweesstt  lleevveell  bbeeffoorree  eexxtteennddiinngg  iitt  ttoo  CCiirrccllee  
aanndd  AAllll  IInnddiiaa  lleevveell..    AAfftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn  iitt  wwaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ccaallll  ffoorr  rreeppoorrttss  ffrroomm  
tthhee  CCiirrcclleess  aabboouutt  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  SSSSAAss  wwhheerree  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeeess  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  
ffoorrmmeedd  wwiitthh  rreeaassoonnss  tthheerreeooff  aanndd  wwhheerree  CCoommmmiitttteeeess  hhaavvee  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  iittss  nnuummbbeerr  
ooff  mmeeeettiinnggss  hheelldd  aanndd  ddiiffffiiccuullttiieess  bbeeiinngg  ffaacceedd  ffoorr  nnoott  hhoollddiinngg  mmeeeettiinnggss  rreegguullaarrllyy..  OOnn  
rreecceeiipptt  ooff  tthhee  iinnppuuttss//ffeeeeddbbaacckk  ffrroomm  tthhee  ffiieelldd  uunniittss,,  tthhee  mmaatttteerr  wwiillll  bbee  eexxaammiinneedd  ffoorr  
ttaakkiinngg  ffuurrtthheerr  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..    
    

  
88..66  &&  88..77  
  
  --  SSeettttllee  tthhee  nnoonn--aaccccrruuaall  ooff  SSttaaggnnaattiioonn  IInnccrreemmeenntt,,  aass  wweellll  aass  iinnccrreemmeenntt  

bbeeccoommiinngg  dduuee  uunnddeerr  NNEEPPPP  
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  --  SSeettttllee  tthhee  aabbeerrrraattiioonn  wwhheerreeiinn  tthheerree  wwaass  rreedduuccttiioonn  iinn  bbaassiicc  ppaayy  oonn  NNEEPPPP  
pprroommoottiioonn  

  

  IItt  wwaass  iinnffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  tthhaatt  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssttaaggnnaattiioonn  iiss  dduuee  ttoo  
tthhee  ppaayy  ssccaalleess  ssttrruuccttuurree  aanndd  iimmppaacctt  ooff  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  bbeeccaauussee  ooff  wwhhiicchh  tthhee  
iinniittiiaall  ffiixxaattiioonn  iittsseellff  oonn  ppaayy  rreevviissiioonn  iiss  ttoowwaarrddss  hhiigghheerr  eenndd  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ppaayy  
ssccaallee..      

  
SSttaaffff  ssiiddee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  DDooEE  oorrddeerr  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  rreelliieeff  ccaann  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  
ssuucchh  nnoonn--eexxeeccuuttiivvee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  ssttaaggnnaatteedd  aanndd  ffaaccee  rreedduuccttiioonn  iinn  ppaayy  oonn  
NNEEPPPP  pprroommoottiioonn..  MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  aaggrreeeedd  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  oorrddeerr  cciitteedd  bbyy  SSttaaffff  
SSiiddee  aanndd  aasskkeedd  tthheemm  ttoo  pprroovviiddee  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ssaaiidd  oorrddeerr..    
  

88..88..  IInncclluussiioonn  ooff  wwoommeenn  uunniioonn  rreepprreesseennttaattiivveess  iinn  tthhee  CCoommppllaaiinnttss  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  
pprreevveennttiioonn  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  ooff  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  iinn  wwoorrkk  ppllaacceess::  
MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  SSeexxuuaall  HHaarraassssmmeenntt  CCoommppllaaiinntt  CCoommmmiitttteeee  aarree  
bbeeiinngg  ffoorrmmeedd  iinn  BBSSNNLL  oonn  tthhee  ddiirreeccttiioonnss  ooff  GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa  aass  ppeerr  tthhee  gguuiiddeelliinneess  
iissssuueedd  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ooff  IInnddiiaa..  TThheessee  iinnssttrruuccttiioonnss  aarree  nnoott  ffoorrmmeedd  
bbyy  BBSSNNLL,,  tthheerreeffoorree,,  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ccaannnnoott  bbee    aarrbbiittrraarriillyy  
mmooddiiffiieedd  bbyy  BBSSNNLL..  AAfftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonnss  SSttaaffff  SSiiddee  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  
nneeeedd  ttoo  ggiivvee  wwiiddee  ppuubblliicciittyy  ttoo  tthheessee  gguuiiddeelliinneess..  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  aaggrreeeedd  tthhaatt  aa  
ccoommppeennddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonnss//gguuiiddeelliinneess  oonn  tthhee  iissssuuee  wwiillll  bbee  uuppllooaaddeedd  oonn  BBSSNNLL  
iinnttrraanneett  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss//gguuiiddaannccee  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  
    

88..99..        PPrroovviissiioonn  ooff  RRss..220000  SSIIMM  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  ssttaaffff  ppoosstteedd  iinn  MMTTNNLL  aarreeaass::  
MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ttoottaall  
nnuummbbeerr  ooff  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  ooffffiicceess  ssiittuuaatteedd  iinn  MMTTNNLL  sseerrvviiccee  aarreeaa  
DDeellhhii//MMuummbbaaii  aa  mmeemmoo  hhaass  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  
CCoommmmiitttteeee..    RReeggaarrddiinngg  OOffff--NNEETT,,    KKaarrnnaattaakkaa  CCiirrccllee  wwaass  aasskkeedd  ttoo  ssuubbmmiitt  ddeettaaiilleedd  
rreeppoorrtt  oonn  tthhee  rreessuulltt  ooff  aalllloowwiinngg  OOffff--NNEETT  ccaallllss  ffrroomm  pprreeppaaiidd  SSIIMM  ccaarrdd  ooff  RRss..220000//--  oonn  
eexxppeerriimmeennttaall  bbaassiiss  ffoorr  ssiixx  mmoonntthhss..  TThhee  rreeppoorrtt  iiss  ssttiillll  aawwaaiitteedd..  FFuurrtthheerr  nneecceessssaarryy  
aaccttiioonn  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  aafftteerr  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  rreeqquuiirreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm    KKaarrnnaattaakkaa  CCiirrccllee..  
  
    

88..1100      LLaayyiinngg  ooff  uunnddeerrsseeaa  OOFFCC  ccaabbllee,,  lliinnkkiinngg  tthhee  mmaaiinnllaanndd  ttoo  AAnnddaammaann  &&  NNiiccoobbaarr  
IIssllaannddss::  
CCoouunncciill  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  BBSSNNLL  hhaass  nnoo  ppllaann  aatt  pprreesseenntt  ttoo  llaayy  uunnddeerrsseeaa  OOFFCC,,  
lliinnkkiinngg  tthhee  mmaaiinnllaanndd  ttoo  AAnnddaammaann  &&  NNiiccoobbaarr  IIssllaannddss..    HHoowweevveerr,,  MMHHAA  hhaass  aaggrreeeedd  ttoo  
ppaayy  ffoorr  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  bbaannddwwiiddtthh  aanndd  pprroovviiddiinngg  eeqquuiippmmeenntt  rreeqquuiirreedd  bbyy  BBSSNNLL..  
OOnnccee  tthhee  nneecceessssaarryy  hheellpp  iiss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  MMHHAA,,  iitt  iiss  hhooppeedd  tthhaatt  BBSSNNLL  
bbrrooaaddbbaanndd  sseerrvviicceess  wwiillll  iimmpprroovvee  ccoonnssiiddeerraabbllyy..    

  
88..1111    OOnnee  ttiimmee  ssppeecciiaall  rreeccrruuiittmmeenntt  nnoonn--eexxeeccuuttiivvee  ssttaaffff  ((TTTTAA  aanndd  SSrr..  ,,TTOOAA))  iinn  rreessppeecctt  

ooff  AAnnddaammaann  aanndd  NNiiccoobbaarr  cciirrccllee::    
MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  ttoottaall  ssaannccttiioonneedd  ssttrreennggtthh  ooff  TTTTAA  iinn  AA&&NN  CCiirrccllee  iiss  
5588  aanndd  wwoorrkkiinngg  ssttrreennggtthh  iiss  3344  wwhhiicchh  iiss  rreeaassoonnaabbllee  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  oovveerraallll  wwoorrkkiinngg  
ssttrreennggtthh  aanndd  sshhoorrttaaggee  ppoossiittiioonn  iinn  ootthheerr  CCiirrcclleess..    OOnn  ppeerrssiisstteenntt  ddeemmaanndd  ooff  SSttaaffff  
SSiiddee,,  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  hhoollddiinngg  ddiirreecctt  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  TTTTAAss  
iinn  AA&&NN  CCiirrccllee  ssoo  tthhaatt  TTTTAA  ssttrreennggtthh  mmaayy  bbee  iinnccrreeaasseedd  iinn  AA&&NN  CCiirrccllee..  RReeggaarrddiinngg  
SSrr..TTOOAA((GG))  iitt  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  aass  ppeerr  ppoolliiccyy  ddeecciissiioonn  ttaakkeenn    bbyy  tthhee  BBSSNNLL  
mmaannaaggeemmeenntt,,    tthheerree  iiss  nnoo  pprrooppoossaall  ooff  ddiirreecctt  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  SSrr..TTOOAA((GG))  iinn  aannyy  CCiirrccllee  
aanndd  ppoossttss  ooff  SSrr..TTOOAA((GG))  aarree  bbeeiinngg  ffiilllleedd  110000%%  bbyy  pprroommoottiioonn..    
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88..1122      PPaayymmeenntt  ooff  HHRRAA  ffoorr  aa  rruurraall  ssttaattiioonn  oonn  ppaarr  wwiitthh  tthhee  cciittyy  ttoo  wwhhiicchh  iitt  iiss  wwiitthhiinn  88  
kk..mm..  ddiissttaannccee--eexxtteennssiioonn  bbeeyyoonndd  2266..22..22000099  ::  

  
TThhee  CCoouunncciill  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  hhaass  bbeeeenn  eexxaammiinneedd  bbyy  EEsstttt..  &&    EEFF  BBrraanncchh  
ooff  BBSSNNLL  CCOO  aanndd  tthhee  ssaammee  iiss  bbeeiinngg  rreeffeerrrreedd  ttoo  DDooTT..    MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  aallssoo  
iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  aass  ppeerr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  PPoosstt  OOffffiiccee  iinn  PPoorraannkkii  vviillllaaggee,,  
HHRRAA  @@  1100%%  oonnllyy  iiss  bbeeiinngg  ppaaiidd  bbyy  ppoossttaall  ddeeppaarrttmmeenntt..  

  

88..1133        UUttiilliissaattiioonn  ooff  VVaaccaanntt  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss::  
MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  ggaaiinnffuullllyy  uuttiilliizzee  tthhee  vvaaccaanntt  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss  
ooff  BBSSNNLL,,  ppoolliicciieess  hhaavvee  bbeeeenn  iissssuueedd//mmooddiiffiieedd  bbyy  BBSSNNLL  CCOO  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ttoo  rreenntt  
oouutt  tthhee  ssaammee  ttoo  CCPPSSUUss//SSttaattee  PPSSUUss//BBaannkkss  aanndd  ootthheerr  rreeppuutteedd  pprriivvaattee  aaggeenncciieess..    
LLaatteesstt  ppoolliiccyy  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  vviiddee  BBSSNNLLCCOO  lleetttteerr  ddaatteedd  2222..1122..1144..PPoolliicciieess  hhaavvee  
aallssoo  bbeeeenn  iissssuueedd  ffoorr  rreennttiinngg  oouutt  vvaaccaanntt  qquuaarrtteerrss  ttoo  ::  
  

((ii))  RReettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL//DDooTT  ((BBSSNNLL  CCOO  lleetttteerr  ddaatteedd  3300..1122..22001111))..  

((iiii))    FFaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ((BBSSNNLL  CCOO  lleetttteerr  ddaatteedd  0011..0099..22001111))  
  

TThhee  aabboovvee  tthhrreeee  ppoolliicciieess  hhaavvee  ggeenneerraatteedd  aa  rreevveennuuee  ooff  RRss..99..9900  ccoorreess  iinn  tthhee  yyeeaarr  
22001133--1144  aanndd  RRss..1100  ccrroorreess  iinn  tthhee  ffiirrsstt  nniinnee  mmoonntthhss  ooff  yyeeaarr  22001144--1155..              

SSttaaffff  ssiiddee  aasskkeedd  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  nnuummbbeerr  ooff  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss  llyyiinngg  vvaaccaanntt  aallll  
oovveerr  IInnddiiaa  aanndd  wwhheetthheerr  vvaaccaanntt  qquuaarrtteerr  ccaann  bbee  aallllootttteedd  ttoo  wwiiddooww  ooff  ddeecceeaasseedd  
eemmppllooyyeeee..    MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  aaggrreeeedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddeessiirreedd  bbyy  tthhee  
SSttaaffff  SSiiddee  aanndd  aassssuurreedd  ttoo  ssyymmppaatthheettiiccaallllyy  ccoonnssiiddeerr  tthhee  iissssuuee  ooff  aalllloottmmeenntt  ooff  vvaaccaanntt  
qquuaarrtteerr  ttoo  wwiiddoowwss  ooff  ddeecceeaasseedd  eemmppllooyyeeeess..  

  
88..1144    SSoocciiaall  sseeccuurriittyy  aanndd  eexxtteennssiioonn  ooff  ootthheerr  ffaacciilliittiieess  ttoo  BBSSNNLL  ssttaaffff  ddeeppllooyyeedd  iinn  

NNaaxxaall  aarreeaass::  

MMaannaaggeemmeenntt  ssiiddee  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  pprroovviissiioonn  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  mmoonneettaarryy  rreelliieeff  ttoo  tthhee  
ddeeppeennddeennttss  ooff  ddeeaadd  aanndd  tthhee  sseerriioouussllyy  iinnjjuurreedd  dduurriinngg  tthhee  aannttii  NNaaxxaall  ooppeerraattiioonnss  
uunnddeerr  tthhee  CChhhhaattttiissggaarrhh  SSttaattee  NNaaxxaall  AAffffeecctteedd  AArreeaass  ––  GGrroouupp  IInnssuurraannccee  OOppttiioonn  
SSppeecciiaall  GGrraanntt  SScchheemmee  22000088,,  aarree  aapppplliiccaabbllee  oonnllyy  ttoo  tthhee  SSeeccuurriittyy  PPeerrssoonnnneell  
eennggaaggeedd  iinn  ssuucchh  ooppeerraattiioonnss..    AAss  iitt  iiss  nnoott  cclleeaarr  wwhheetthheerr  tthhee    GGoovvtt..  hhaass  eexxtteennddeedd  tthhee  
‘‘SScchheemmee’’  ttoo  CCiivviilliiaann  eemmppllooyyeeeess//  ddeeppuutteedd//ppoosstteedd  iinn  NNaaxxaall  aaffffeecctteedd  aarreeaass,,  tthhee  iissssuuee  
rraaiisseedd  bbyy  tthhee  ssttaaffff  ssiiddee  nneeeeddss  ttoo  bbee  eexxaammiinneedd    aanndd  oouuttccoommee  oonn  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  aannyy  
ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  ddeemmaanndd  wwiillll  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee..  

  

TThhee  mmeeeettiinngg  eennddeedd  wwiitthh  aa  vvoottee  ooff  tthhaannkkss  ttoo  tthhee  CChhaaiirr..  
  

  
((MM..II..  RReehhmmaann))  

AAGGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..  
TToo  

  AAllll  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ((BByy  NNaammee))  
  

CCooppyy  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo::  

11..  EESS  ttoo  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL..  
22..  PPPPSS  ttoo  EEDD((FF))  
33..  GGMMss  ––  EEsstttt  //  PPeerrss,,--RReecctttt..  &&  IIRR  //  BBFFCC  //  EEFF  //  AAddmmnn..  ,,    BBSSNNLL  CC..OO..  
44..  OOLL  SSeeccttiioonn  --  FFoorr  HHiinnddii  ttrraannssllaattiioonn..  
55..  GGuuaarrdd  ffiillee..  


