
  

SSTTAAFFFF  SSIIDDEE  OOFF  TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  CCOOUUNNCCIILL,,  

BBSSNNLL  
DDaaddaa  GGhhoosshh  BBhhaawwaann,,  22115511//11,,  NNeeww  PPaatteell  NNaaggaarr,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000088  

  

  

LLeetttteerr  NNoo::  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill//220044                            DDaattee::  0088..1122..22001144  
  

TToo  
  

SShhrrii  SSaattiisshh  WWaaddhhwwaa,,  

DDGGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,    
  

SSuubb::  IItteemmss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  3322
nndd

  MMeeeettiinngg  ooff  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ssuubbmmiitttteedd  
  

II  aamm  ssuubbmmiittttiinngg  hheerreewwiitthh  iitteemmss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  3322
nndd

  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  II  rreeqquueesstt  yyoouu  

ttoo  kkiinnddllyy  aarrrraannggee  ttoo  hhoolldd  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  II  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  

nnoottiiccee  tthhaatt  iitt  wwaass  ddeecciiddeedd  iinn  tthhee  llaasstt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  tthhaatt  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg  wwoouulldd  bbee  

hheelldd  iinn  DDeecceemmbbeerr..  II  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  iimmpplleemmeenntt  tthhiiss  ddeecciissiioonn..  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  

      

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

  

((PP..AAbbhhiimmaannyyuu))    

SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  

NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  

  

  

EEnnccll::  AAAA  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



IItteemmss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  3322nndd  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  
  

  

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..  
  

TThhee  ffaacciilliittyy  ooff  rreellaaxxeedd  ssttaannddaarrddss  iinn  ddeeppaarrttmmeennttaall  ccoommppeettiittiivvee  eexxaammiinnaattiioonnss  hhaadd  bbeeeenn  eexxtteennddeedd  ttoo  

tthhee  eemmppllooyyeeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SScchheedduulleedd  ccaasstteess//TTrriibbeess,,  vviiddee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeerrssoonnnneell  OO..MM..  NNoo..  

88//1122//6699--EEsstttt..  ((SSCCTT))  ddaatteedd  2233..1122..11997700  ((11997700  OO..MM))..  TThhiiss  ffaacciilliittyy  wwaass  wwiitthhddrraawwnn  vviiddee  OO..MM..  

NNoo..3366001122//2233//9966--EEsstttt..((rreess..))  ddaatteedd  2222..77..11999977..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  ffaacciilliittyy  wwaass  aaggaaiinn  rreessttoorreedd  aafftteerr  tthhee  

EEiigghhttyy  SSeeccoonndd  AAmmeennddmmeenntt  ttoo  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  SScchheedduulleedd  ccaasstteess//TTrriibbeess  

ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss,,  oorr  wwhhoossee  rreessuulltt,,  wweerree  ddeeccllaarreedd  bbeettwweeeenn  

2222..0077..11999977  aanndd  88..99..22000000,,  wweerree  ddeepprriivveedd  ooff  tthhiiss  ffaacciilliittyy..  SSoommee  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  

tthheessee  ccaatteeggoorriieess  ffiilleedd  aann  aappppeeaall  iinn  tthhee  HHoonn’’bbllee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ooff  IInnddiiaa,,  aaggaaiinnsstt  tthhee  OO..MM  ooff  11999977  

iinn  qquueessttiioonn,,  vviiddee  aappppeeaall  NNoo’’ss  66004466--  66004477  00ff  22000044..  AA  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  BBeenncchh  ooff  ffiivvee  jjuuddggeess,,  hheeaaddeedd  

bbyy  SShhrrii  RR..MM  LLooddhhaa  CChhiieeff  JJuussttiiccee,,  hhaass  oorrddeerreedd  oonn  1155--0077--22001144,,  tthhaatt  tthhee  OO..MM..  NNoo..3366001122//2233//9966--

EEsstttt..((rreess))  ddaatteedd  2222..77..11999977  aass  iilllleeggaall..  TThhee  rreessppoonnddeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  ddiirreecctteedd  ttoo  mmooddiiffyy  tthhee  rreessuullttss..  IInn  

rreessppeecctt  ooff  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aallssoo,,  wwhhoo  hhaadd  aappppeeaarreedd  iinn  DDeeppaarrttmmeennttaall  PPrroommoottiioonnaall  

eexxaammss//rreessuullttss  ddeeccllaarreedd,,  iinn  tthhee  DDooTT,,  bbeettwweeeenn  2222..0077..11999977  aanndd  0088..0099..22000000,,  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  

jjuuddggeemmeenntt  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt,,  iinn  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  ccaassee  mmaayy  bbee  iimmpplleemmeenntteedd..  

  

22))  PPeennssiioonn  ttoo  DDOOTT  aabbssoorrbbeedd  eemmppllooyyeeeess  vviiss--àà--vviiss  wwiitthhddrraawwaall  ooff  DDOOTT  oorrddeerrss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  lleetttteerr  

NNoo..--11--4455//22000033--BB,,  ddtt--1155tthh  JJuunnee,,  22000066..  
  

AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ccoorrppoorraattaarriissaattiioonn  ooff  TTeelleeccoomm  sseerrvviicceess  tthhee  GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa  ttooookk  CCaabbiinneett  ddeecciissiioonn  ffoorr  

ppaayymmeenntt  ooff  GGoovvtt..  ppeennssiioonn  ttoo  tthhee  DDOOTT  aabbssoorrbbeedd  eemmppllooyyeeeess..  IItt  gguuaarraanntteeeedd  ppeennssiioonn  ddiissttrriibbuuttiioonn  

ffoorrmm  tthhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  ffuunndd  ooff  IInnddiiaa..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  RRuullee  3377AA  ooff  ppeennssiioonn  wwaass  ffrraammeedd  wwiillll  bbee  ffrroomm  tthhee  

CCFFII..  TThhee  DDOOTT  iinn  lleetttteerr  NNoo..--1166--2277//220000//ddtt--2299--0066--22000011  aallssoo  ccllaarriiffiieedd  aanndd  aasssseerrtteedd  tthhaatt  tthhee  ppaayymmeenntt  

ooff  ppeennssiioonn  ttoo  tthhee  aabbssoorrbbeedd  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  bbee  ffrroomm  tthhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  ffuunndd  ooff  IInnddiiaa..  TThhee  ppeennssiioonn  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  DDOOTT//GGoovvtt..  wwaass  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  BBSSNNLL  aass  ppeerr  pprroovviissiioonnss  ooff  FFRR111166  aanndd  FFRR111177  aass  ppeerr  

iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  DDOOTT  lleetttteerr  NNoo..--77--11//22000000//TTAA--11//77,,  3311--0077--22000022..  TThhee  tthheenn  SSeeccrreettaarryy  DDOOTT,,  SShhrrii  

NNrriippeennddrraa  MMiisshhrraa,,  VViiddee  DDoo  lleetttteerr  NNoo..--11--4455//22000033--BB,,  ddtt--1155--0033--22000055  aaggaaiinn  iissssuueedd  iinnssttrruuccttiioonnss  aanndd  

gguuiiddeelliinneess  rreegguuaarraanntteeeeiinngg  tthhee  GGoovvtt..  ppeennssiioonn  ttoo  aabbssoorrbbeedd  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  ccoonnttrriibbuuttiioonn  

bbyy  BBSSNNLL  aass  ppeerr  FFRR111166  aanndd  FFRR111177..  TThhee  aabboovvee  pprroovviissiioonn  wwaass  cchhaannggeedd  vviiddee  DDOOTT  vviiddee  lleetttteerr  ddaatteedd  

1155tthh  JJuunnee,,  22000066  lliinnkkiinngg  aanndd  ffiixxiinngg  cceeiilliinngg  ooff  ttaaxxeess  rreecceeiivveedd  ffoorrmm  BBSSNNLL//MMTTNNLL  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  

ppeennssiioonn..  TThhiiss  ddeecciissiioonn  hhaass  bbeeeenn  aaggaaiinnsstt  aallll  tthhee  ppaasstt  aassssuurraanncceess  aanndd  ccoommmmiittmmeennttss  ooff  GGoovvtt..  TThheerree  

iiss  sseerriioouuss  aapppprreehheennssiioonnss  aanndd  ddoouubbttss  aammoonnggsstt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  tthhaatt  tthhee  GGoovvtt..  iiss  eevvaaddiinngg  iittss  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn..  TThhee  rreepprreesseennttaattiioonnss  aanndd  aappppeeaallss  ttoo  tthhee  DDOOTT  oonn  tthhee  iissssuuee  

hhaavvee  nnoott  bbrroouugghhtt  aannyy  rreessuulltt  iitt  mmaayy  bbee  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  iinnsseerrttiioonn  ooff  6600%%  ccllaauussee  iiss  bbeeiinngg  iinnvvookkeedd  

eevveerryy  ttiimmee  bbyy  DDOOTT  ttoo  ggeett  aassssuurraanncceess  ffrroomm  BBSSNNLL  wwhheenneevveerr  aannyy  ffiinnaanncciiaall  iimmpprroovveemmeenntt  iiss  

eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  VVeerryy  rreecceennttllyy  tthhee  DDOOTT  hhaass  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  DDOOEE  ooff  MMOOFF  tthhaatt  tthhee  

lliimmiitt  ooff  6600%%  aammoouunntt  ooff  ppeennssiioonn  eexxppeennddiittuurreess  iiss  eexxcceeeeddiinngg  ffrroomm  yyeeaarr  22001111  iinn  ppeennssiioonn  

eexxppeennddiittuurreess..  TThhee  ccllaauussee,,  6600%%,,  iiss  sseerriioouussllyy  hhaammppeerriinngg  tthhee  gguuaarraanntteeee  eexxtteennddeedd  bbyy  GGOOII  ffoorr  

ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ffrroomm  CCFFII..  TThhee  ssttaaffff  ssiiddee,,  tthheerreeffoorree,,  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhee  GGoovvtt..,,  DDOOTT,,  sshhoouulldd  

hhoonnoouurr  iittss  ccoommmmiittmmeennttss  aanndd  aassssuurraanncceess  mmaaddee  iinn  tthhee  ppaasstt  aanndd  wwiitthhddrraaww  tthhee  NNoo..--11--4455//22000033--BB,,  ddtt--

1155--0066--22000066  aanndd  rreeaalliizzee  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aallssoo  oonn  aaccttuuaall  ppaayy  aakkiinn  ttoo  MMTTNNLL  ssttaaffff..  

  

33))  RReevviieewwiinngg  ooff  BBSSNNLLMMRRSS..  
  

TThhee  SSttaaffff  SSiiddee  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ggeett  vvaarriioouuss  ccoommppllaaiinnttss  ffrroomm  ffiieelldd  uunniittss,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  

iinnaaddeeqquuaacciieess  ooff  tthhee  BBSSNNLLMMRRSS..  TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ccoommppllaaiinntt  iiss  tthhaatt  hhoossppiittaallss  wwhhiicchh  ooffffeerr  ggoooodd  

qquuaalliittyy  ttrreeaattmmeennttss  aarree  nnoott  ccoommiinngg  ffoorrwwaarrdd  ttoo  hhaavvee  ttiiee--uupp  wwiitthh  BBSSNNLL,,  ssiinnccee  tthhee  rraatteess  ooff  CCGGHHSS  aarree  

vveerryy  llooww..  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  ggeettttiinngg  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  uunnddeerr  BBSSNNLLMMRRSS,,  aass  ppeerr  CCGGHHSS  rraatteess..  

TThheessee  rraatteess  aarree  vveerryy  llooww  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  rraatteess  aatt  wwhhiicchh  hhoossppiittaallss  aarree  ooffffeerriinngg  ttrreeaattmmeenntt..  TThhee  nneett  

rreessuulltt  iiss  tthhaatt,,  oouurr  eemmppllooyyeeeess  aarree  bbeeiinngg  ccoommppeelllleedd  ttoo  bbeeaarr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  aammoouunntt..  IInn  mmoosstt  ooff  tthhee  

ccaasseess,,  tthhee  CCGGHHSS  rraatteess  aarree  oonnllyy  5500%%  oorr  eevveenn  bbeellooww,,  ooff  tthhee  rraatteess  aatt  wwhhiicchh  hhoossppiittaallss  aarree  ooffffeerriinngg  

ttrreeaattmmeenntt..  TThhuuss,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  ggeettttiinngg  bbuurrddeenneedd  wwiitthh  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  hhuuggee  aammoouunnttss  ffoorr  

uunnddeerrggooiinngg  mmeeddiiccaall  ttrreeaattmmeenntt,,  ddeessppiittee  tthhee  BBSSNNLLMMRRSS  bbeeiinngg  iinn  vvoogguuee..  IItt  iiss  aallssoo  aa  ffaacctt  tthhaatt  ggoooodd  



qquuaalliittyy  hhoossppiittaallss  aarree  nnoott  pprreeppaarreedd  ttoo  hhaavvee  ttiiee--uupp  wwiitthh  BBSSNNLL,,  dduuee  ttoo  bbeellaatteedd  ppaayymmeenntt  ooff  bbiillllss  bbyy  tthhee  

llaatttteerr..  AAss  aa  rreessuulltt,,  oouurr  eemmppllooyyeeeess  aarree  bbeeiinngg  ccoommppeelllleedd  ttoo  uunnddeerrggoo  ttrreeaattmmeenntt  iinn  ssuubb--ssttaannddaarrdd  

hhoossppiittaallss..  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  eexxppeerriieenncciinngg  eexxttrreemmee  hhaarrddsshhiipp  iinn  ggeettttiinngg  ttrreeaattmmeenntt  uunnddeerr  

BBSSNNLLMMRRSS..  HHeennccee,,  wwee  ssttrroonnggllyy  ffeeeell  tthhaatt  ttiimmee  hhaass  ccoommee  ffoorr  rreevviieewwiinngg  BBSSNNLLMMRRSS..  SSoommeettiimmee  bbaacckk,,  

tthhee  ooppttiioonn  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  mmeeddiiccllaaiimm  sscchheemmee  wwaass  aallssoo  eexxpplloorreedd  bbyy  aa  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  

rreevviieewwiinngg  tthhee  BBSSNNLLMMRRSS..  WWee  aarree  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  ssuucchh  aann  ooppttiioonn  ccaann  oonnccee  aaggaaiinn  bbee  llooookkeedd  

iinnttoo..  HHeennccee,,  wwee  ssuuggggeesstt  aa  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  rreevviieewwiinngg  tthhee  BBSSNNLL  MMRRSS..  

  

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..  
  

SSoommee  TTeemmppoorraarryy  ssttaattuuss  MMaajjddoooorrss  aafftteerr  qquuaalliiffyyiinngg  tthhee  rreeqquuiissiittee  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ccoommpplleettiioonn  ooff  

ttrraaiinniinngg  hhaavvee  bbeeeenn  aappppooiinntteedd  ttoo  tthhee  CCaaddrree  ooff  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc  oonn  oorr  aafftteerr  11
sstt
  SSeepptteemmbbeerr,,  22000000..  

SSuucchh  ooffffiicciiaallss  hhaavvee  bbeeeenn  ddeenniieedd  PPOOSS..  SSiimmiillaarrllyy,,  CCaassuuaall  llaabboouurreerrss  sseenniioorr  tthhaann  tthhee  TTSSMMss  wwhhoo  hhaavvee  

bbeeeenn  rreegguullaarriizzeedd  ww..ee..ff..  0011--1100--22000000  aarree  ddeenniieedd  PPOO  aass  tthheeyy  wweerree  nnoott  aawwaarrddeedd  TTSSMM  ssttaattuuss..  TThhee  

jjuunniioorr  TTSSMMss  aafftteerr  rreegguullaarriizzaattiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  eexxtteennddeedd  PPOOss..  TThhiiss  iiss  nneeiitthheerr  ffaaiirr  nnoorr  jjuussttiiffiieedd..  IItt  iiss  

ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  aabboovvee  ssttaaffff  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  ggrraanntt  ooff  PPOO  aanndd  mmaatttteerr  bbee  ttaakkeenn  uupp  wwiitthh  tthhee  

DDOOTT..  

  

55))  FFoorrmmaattiioonn  ooff  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeeess  aatt  tthhee  cciirrccllee  aanndd  AAllll  IInnddiiaa  lleevveellss..  
  

AAss  ppeerr  tthhee  ddeemmaanndd  ooff  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn,,  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeeess  aarree  ccoonnssttiittuutteedd  aatt  tthhee  SSSSAA  

lleevveellss..  HHoowweevveerr,,  tthhee  lloonngg  ppeennddiinngg  ddeemmaanndd  ooff  tthhee  uunniioonn  tthhaatt  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeeess  sshhoouulldd  bbee  

ccoonnssttiittuutteedd  aatt  tthhee  cciirrccllee  aanndd  AAllll  IInnddiiaa  lleevveellss  iiss  yyeett  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd..  TThheerree  iiss  aann  uurrggeenntt  nneeeedd  ttoo  

iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  BBSSNNLL’’ss  sseerrvviicceess,,  ffoorr  wwhhiicchh  aa  cclloossee  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  

aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iiss  vveerryy  eesssseennttiiaall  aatt  aallll  lleevveellss..  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeee  iiss  aann  iiddeeaall  ccoonncceepptt  ooff  

iinnvvoollvviinngg  tthhee  wwoorrkkeerrss  iinn  pprroovviiddiinngg  sseerrvviicceess  ooff  ggoooodd  qquuaalliittyy  ttoo  tthhee  ccuussttoommeerrss..  IItt  aallssoo  pprroovviiddeess  

aammppllee  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ffllooww  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  wwhhiicchh  iiss  vveerryy  

eesssseennttiiaall  ttoo  ccrreeaattee  aa  sseennssee  ooff  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  bbeelloonnggiinnggnneessss  aammoonngg  tthhee  llaatttteerr..  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  

ffoorreeggooiinngg,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  ffrroomm  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeee  aatt  tthhee  cciirrccllee  aanndd  AAllll  IInnddiiaa  lleevveellss..  

  

66))  SSeettttllee  tthhee  nnoonn--aaccccrruuaall  ooff  SSttaaggnnaattiioonn  IInnccrreemmeenntt,,  aass  wweellll  aass  iinnccrreemmeenntt  bbeeccoommiinngg  dduuee  uunnddeerr  

NNEEPPPP..  
  

aa))  VViiddee  ccllaauussee  NNoo..66..22,,  tthhee  WWaaggee  RReevviissiioonn  AAggrreeeemmeenntt  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  oonn  

77..55..22001100  iinn  ccaassee  ooff  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess,,  hhaass  aassssuurreedd  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  aannoommaalliieess//aabbeerrrraattiioonnss  aarriissiinngg  

oouutt  ooff  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn..  
  

bb))  AAss  ppeerr  tthhee  ccllaauussee  22..44..22  ooff  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  aaggrreeeemmeenntt,,  ““SSttaaggnnaattiioonn  iinnccrreemmeenntt  wwiillll  bbee  @@33%%  ooff  

tthhee  rreevviisseedd  bbaassiicc  ppaayy  aanndd  tthhee  nnoonn--eexxeeccuuttiivvee  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ddrraaww  mmaaxxiimmuumm  33  ssttaaggnnaattiioonn  

iinnccrreemmeennttss,,  oonnee  iinnccrreemmeenntt  aafftteerr  eevveerryy  ttwwoo  yyeeaarrss  uuppoonn  rreeaacchhiinngg  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  rreevviisseedd  

ppaayy  ssccaalleess””..  
  

cc))  AAss  ppeerr  tthhee  ccllaauussee  22..44..33  ooff  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  aaggrreeeemmeenntt,,  ““OOnn  pprroommoottiioonn,,  oonnee  nnoottiioonnaall  

iinnccrreemmeenntt  eeqquuaall  ttoo  33%%  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  bbaassiicc  ppaayy  rroouunnddeedd  ooffff  ttoo  tthhee  nneexxtt  mmuullttiippllee  ooff  RRss..1100//--  

wwoouulldd  bbee  ggrraanntteedd  aanndd  ppaayy  ffiixxeedd  iinn  tthhee  pprroommootteedd  ppaayy  ssccaallee””..  
  

dd))  TThhuuss  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  ttoo  ggrraanntt  ssttaaggnnaattiioonn  iinnccrreemmeenntt  ooff  33%%  ttwwoo  yyeeaarrss  aafftteerr  rreeaacchhiinngg  mmaaxxiimmuumm  ooff  

tthhee  ppaayy  ssccaallee  aanndd  ttoo  ggrraanntt  33%%  nnoottiioonnaall  iinnccrreemmeenntt  oonn  pprroommoottiioonn..  BBuutt  tthheerree  aarree  ccaasseess  wwhheerree  tthhee  

ooffffiicciiaallss  aarree  lloossiinngg  bbootthh  tthhee  ssttaaggnnaattiioonn  iinnccrreemmeenntt  aanndd  tthhee  pprroommoottiioonn  iinnccrreemmeenntt,,  eevveenn  tthhoouugghh  

tthheeyy  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  bbootthh..  AA  lliivvee  ccaassee  iiss  ggiivveenn  hheerreeuunnddeerr      ttoo  iilllluussttrraattee  tthhiiss  sseerriioouuss  aabbeerrrraattiioonn::    
  

SSrrii  MMoohhaammmmaadd  SSaarrwwaarr  RRMM  ((HHRRMMSS  NNoo..  119999330033227744))  HHyyddeerraabbaadd  TTeelleeccoomm  DDiissttrriicctt  ((AAPP  CCiirrccllee))  wwaass  

aappppooiinntteedd  oonn  11..44..11999933  aanndd  dduuee  ffoorr  rreettiirreemmeenntt  oonn  3311..11..22002200..    OOnn  11..1100..22000000  hhiiss  bbaassiicc  ppaayy  iinn  NNEE--11  

ppaayy  ssccaallee  ((44000000--112200--55880000))  wwaass  ffiixxeedd  aatt  RRss  44884400..  HHiiss  ddaattee  ooff  iinnccrreemmeenntt  wwaass  11sstt  JJaannuuaarryy  aanndd  oonn  

11..11..22000044  hhee  wwaass  ffiixxeedd  aatt  RRss  55332200..  HHee  wwaass  ggiivveenn  NNEEPPPP--11  ttoo  NNEE--22  ppaayy  ssccaallee  44006600--112255--55993355  aanndd  

hhiiss  ppaayy  iinn  tthhee  NNEE--22  ppaayy  ssccaallee  wwaass  ffiixxeedd  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  nneexxtt  iinnccrreemmeenntt  11..11..22000055,,  aatt  RRss  55556600..  

OOnn  11..11..22000066,,  aafftteerr  ddrraawwaall  ooff  aannnnuuaall  iinnccrreemmeenntt,,  hhiiss  bbaassiicc  ppaayy  wwaass  ffiixxeedd  aatt  RRss  55668855//--..  DDuuee  ttoo  wwaaggee  

rreevviissiioonn,,  hhiiss  bbaassiicc  ppaayy  wwaass  ffiixxeedd  aatt  RRss  1133557700//--  iinn  tthhee  rreevviisseedd  NNEE--22  ppaayy  ssccaallee  77884400--1144770000  oonn  

11..11..22000077((iinncclluuddiinngg  iinnccrreemmeenntt  oonn  11..11..22000077))..  HHee  rreeaacchheedd  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  NNEE--22  ppaayy  ssccaallee  RRss  

1144770000//--  oonn  11..11..22001100..  HHee  wwaass  dduuee  ffoorr  oonnee  ssttaaggnnaattiioonn  iinnccrreemmeenntt  oonn  11..11..22001122..  WWiitthh  tthhiiss  ssttaaggnnaattiioonn  

iinnccrreemmeenntt  hhiiss  ppaayy  oonn  11..11..22001122  sshhoouulldd  bbee  RRss  1155115500//--iinn  tthhee  ppaayy  ssccaallee  77884400--1144770000..  BBuutt  hhee  wwaass  



dduuee  ffoorr  sseeccoonndd  NNEEPPPP  iinn  tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaallee  NNEE--33  ((  77990000--1144888800))  ww..ee..ff  11..1100..22001111..  

AAccccoorrddiinnggllyy  hhee  wwaass  ggiivveenn  tthhee  ssaaiidd  NNEEPPPP--22  pprroommoottiioonn..  HHee  oopptteedd  ffoorr  ppaayy  ffiixxaattiioonn  iinn  tthhee  pprroommootteedd  

NNEE--33  ppaayy  ssccaallee  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  nneexxtt  iinnccrreemmeenntt  11..11..22001122..  BBuutt  oonn  11..11..22001122  hhee  wwaass  dduuee  ffoorr  

ssttaaggnnaattiioonn  iinnccrreemmeenntt  iinn  tthhee  NNEE--22  ppaayy  ssccaallee  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ffiixxeedd  aatt  RRss  1155115500//--  aanndd  oonnee  nnoottiioonnaall  

iinnccrreemmeenntt  oonn  iitt  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  aaddddeedd  oonn  iitt  oonn  aaccccoouunntt  ooff  hhiiss  pprroommoottiioonn  ttoo  NNEE--33  ppaayy  ssccaallee..  BByy  

aaddddiinngg  tthhiiss  nnoottiioonnaall  iinnccrreemmeenntt  oonn  RRss  1155115500,,  hhiiss  bbaassiicc  ppaayy  iinn  NNEE--33  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ffiixxeedd  aatt  RRss  

1155661100//--..  SSiinnccee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  NNEE--33  ppaayy  ssccaallee  wwaass  RRss  1144888800//--  oonnllyy,,  hhee  wwaass  ffiixxeedd  aatt  RRss  

1144888800//--  oonn  11..11..22001122  iinnsstteeaadd  ooff  RRss  1155661100//--..  TThhuuss  hhee  lloosstt  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  ssttaaggnnaattiioonn  iinnccrreemmeenntt  ((wwiitthh  

wwhhiicchh  hhiiss  bbaassiicc  ppaayy  sshhoouulldd  bbee  RRss  1155115500//--))  aanndd  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  nnoottiioonnaall  iinnccrreemmeenntt  ooff  33%%  oonn  

pprroommoottiioonn..  TThhiiss  iiss  aa  sseerriioouuss  aabbeerrrraattiioonn  aanndd  aass  ppeerr  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  aaggrreeeemmeenntt,,  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt  iiss  dduuttyy  bboouunndd  ttoo  sseettttllee  ssuucchh  aabbeerrrraattiioonnss..  TThhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  sseettttllee  tthhiiss  aabbeerrrraattiioonn  iiss  ttoo  

pprroommoottee  ssuucchh  ooffffiicciiaallss  ttoo  aa  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaallee  wwhhiicchh  aaccccoommmmooddaatteess  bbootthh  ssttaaggnnaattiioonn  iinnccrreemmeenntt  aanndd  

nnoottiioonnaall  iinnccrreemmeenntt  oonn  pprroommoottiioonn  aanndd  iinn  tthhiiss  ccaassee  tthhee  ooffffiicciiaall  hhaass  ttoo  bbee  ggiivveenn  NNEEPPPP--22  pprroommoottiioonn  ttoo  

NNEE--55  ssccaallee  ((((88770000--1166884400))iinnsstteeaadd  ooff  NNEE--33  ppaayy  ssccaallee..  TThhee  NNEEPPPP  ppoolliiccyy  hhaass  ttoo  bbee  mmooddiiffiieedd  

aaccccoorrddiinnggllyy  wwiitthh  rreettrroossppeeccttiivvee  eeffffeecctt  ttoo  sseettttllee  ssuucchh  aabbeerrrraattiioonnss..    

  

77))  SSeettttllee  tthhee  aabbeerrrraattiioonn  wwhheerreeiinn  tthheerree  wwaass  rreedduuccttiioonn  iinn  bbaassiicc  ppaayy  oonn  NNEEPPPP  pprroommoottiioonn..  
  

SSoommee  RRMMss  ggoott  ssttaaggnnaattiioonn  iinnccrreemmeenntt  iinn  NNEE--22  ppaayy  ssccaallee  ((77884400--1144770000))  aanndd  wweerree  ffiixxeedd  aatt  

RRss..1155115500//--..  TThheerreeaafftteerr  tthheeyy  wweerree  pprroommootteedd  ttoo  NNEE--33  ppaayy  ssccaallee  ((77990000--1144888800))  uunnddeerr  NNEEPPPP  aanndd  

wweerree  ffiixxeedd  aatt  RRss..1144888800//--  bbyy  rreedduucciinngg  tthheeiirr  ppaayy  ffrroomm  1155115500//--  ssiinnccee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ppaayy  iinn  NNEE--33  wwaass  

RRss..1144888800//--  oonnllyy..  TThhuuss  tthheeiirr  ppaayy  wwaass  rreedduucceedd  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  pprroommoottiioonn..  AA  lliivvee  ccaassee  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  

iiss  ddeettaaiilleedd  bbeellooww  ttoo  iilllluussttrraattee  tthhiiss  aabbeerrrraattiioonn::  
  

SSmmtt  SSkk..KKhhaajjaabbeeee  RRMM  KKrriisshhnnaa  TTeelleeccoomm  DDiissttrriicctt,,  AAPP  CCiirrccllee  ((HHRRMMSS  NNoo..  119988990011994466))  wwaass  

aappppooiinntteedd  oonn  77..33..11998899  aanndd  dduuee  ffoorr  rreettiirreemmeenntt  oonn  3311..33..22001188..  SShhee  wwaass  ggiivveenn  NNEEPPPP--11  pprroommoottiioonn  ttoo  

NNEE--22  ppaayy  ssccaallee  44006600--112255--55992255  oonn  11..1100..22000044  wwiitthh  ddaattee  ooff  ooppttiioonn  ffoorr  ppaayy  ffiixxaattiioonn  oonn  DDNNII  oonn  

11..33..22000055  aanndd  aaccccoorrddiinnggllyy  sshhee  wwaass  ffiixxeedd  aatt  RRss  55668855//--  oonn  11..33..22000055..  SShhee  wwaass  aatt  RRss  55881100//--  oonn  

11..33..22000066  aanndd  wwaass  ffiixxeedd  aatt  RRss  1133446600//--  iinn  tthhee  rreevviisseedd  NNEE--22  ppaayy  ssccaallee  ((77884400--1144770000))  oonn  11..11..22000077..  

SShhee  rreeaacchheedd  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  NNEE--22  ppaayy  ssccaallee  RRss  1144770000//--  oonn  11..33..22000099  aanndd  wwaass  ggiivveenn  ssttaaggnnaattiioonn  

iinnccrreemmeenntt  aanndd  ffiixxeedd  aatt  RRss  1155115500//--  iinn  tthhee  NNEE--22  ppaayy  ssccaallee  oonn  11..33..22001111..  OOnn  11..1100..22001111  sshhee  wwaass  

ggrraanntteedd    NNEEPPPP--22  pprroommoottiioonn  ttoo  NNEE--33  ppaayy  ssccaallee  77990000--1144888800  aanndd  wwaass  ffiixxeedd  aatt  RRss  1144888800//--  bbyy  

rreedduucciinngg  hheerr  ppaayy  ffrroomm  RRss  1155115500//--  ssiinnccee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  iinn  NNEE--33  ppaayy  ssccaallee  ttoo  wwhhiicchh  sshhee  wwaass  

pprroommootteedd  wwaass  RRss  1144888800//--  oonnllyy..  EEvveenn  iiff  sshhee  hhaass  ttoo  bbee  ggiivveenn  ooppttiioonn  ffoorr  ppaayy  ffiixxaattiioonn  oonn  DDNNII  

11..33..22001122,,  tthhee  ssaammee  ssiittuuaattiioonn  pprreevvaaiillss  ssiinnccee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  NNEE--33  ppaayy  ssccaallee  wwoouulldd  nnoott  cchhaannggee..  

TThhuuss  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  pprroommoottiioonn,,  hheerr  bbaassiicc  ppaayy  wwaass  rreedduucceedd  aanndd  iitt  iiss  aa  sseerriioouuss  aabbeerrrraattiioonn  aanndd  

nneeeeddss  sseettttlleemmeenntt  aass  ppeerr  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  aaggrreeeemmeenntt  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt..  TThhee  oonnllyy  

ssoolluuttiioonn  iiss  ttoo  pprroommoottee  ssuucchh  ooffffiicciiaallss  ttoo  aa  hhiigghheerr  ssccaallee  tthhaatt  wwiillll  aaccccoommmmooddaattee  bbootthh  tthhee  ssttaaggnnaattiioonn  

iinnccrreemmeenntt  aanndd  nnoottiioonnaall  iinnccrreemmeenntt  dduuee  ttoo  tthheemm..    

  

88))  IInncclluussiioonn  ooff  wwoommeenn  uunniioonn  rreepprreesseennttaattiivveess  iinn  tthhee  CCoommppllaaiinnttss  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  pprreevveennttiioonn  ooff  

sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  ooff  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  iinn  wwoorrkk  ppllaacceess..  
  

BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  lleetttteerr  NNoo..66--11//22000055--SSGG  ddaatteedd  1155
tthh
  JJuullyy,,  22000055,,  hhaadd  iissssuueedd  gguuiiddeelliinneess  

ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  CCoommppllaaiinnttss  CCoommmmiitttteeee,,  ffoorr  pprreevveennttiioonn  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  ooff  wwoommeenn  

eemmppllooyyeeeess  aatt  wwoorrkk  ppllaacceess..  AAss  ppeerr  tthhee  gguuiiddeelliinneess,,  tthhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  

tthhrreeee  mmeemmbbeerrss,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  CCoommmmiitttteeee  sshhoouulldd  bbee  hheeaaddeedd  bbyy  aa  wwoommaann..  IItt  iiss  aallssoo  ssttiippuullaatteedd  tthhaatt  

nnoott  lleessss  tthhaann  5500%%  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  sshhoouulldd  bbee  wwoommeenn..  BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  aa  hhuuggee  nnuummbbeerr  

ooff  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess..  FFuurrtthheerr,,  aa  ssiizzeeaabbllee  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ggeettttiinngg  rreeccrruuiitteedd  iinn  tthhee  ccaaddrreess  

ooff  TTTTAAss  aanndd  aanndd  JJTTOOss  aarree  wwoommeenn..  TThhiiss  iiss  aappaarrtt  ffrroomm  aa  ggoooodd  nnuummbbeerr  ooff  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  

ggeettttiinngg  aappppooiinntteedd  uunnddeerr  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd,,  aass  wweellll  aass  wwoommeenn  bbeeiinngg  eennggaaggeedd  aass  ccoonnttrraacctt  

wwoorrkkeerrss..  HHeennccee,,  tthheerree  iiss  aa  ssttrroonngg  ccaassee  ffoorr  ssttrreennggtthheenniinngg  wwhhaatteevveerr  mmeecchhaanniissmm  BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  ffoorr  

pprreevveennttiioonn  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  ooff  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  aatt  wwoorrkk  ppllaacceess..  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  

nnoo..66--0011//22001100  SSCCTT--SSGG//441155  ddaatteedd  2211..1100..22001100,,  hhaadd  aaddmmiitttteedd  tthhaatt  ccaasseess  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  wweerree  

iinnccrreeaassiinngg  iinn  BBSSNNLL..  IItt  mmaayy  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhiiss  aaddmmiissssiioonn  hhaadd  bbeeeenn  mmaaddee  55  yyeeaarrss  aafftteerr  tthhee  

ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  CCoommppllaaiinnttss  CCoommmmiitttteeee..    IItt  oonnllyy  sshhoowwss  tthhaatt  wwhhaatteevveerr  ssyysstteemm  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ppuutt  iinn  

ppllaaccee  hhaass  pprroovveedd  ttoo  bbee  iinnaaddeeqquuaattee..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  ccoonnttiinnuueess  ttoo  

rreecceeiivvee  ccoommppllaaiinnttss  ooff  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  iinn  mmaannyy  cciirrcclleess..  TThhiiss  aallssoo  uunnddeerrssccoorreess  tthhee  nneecceessssiittyy  ttoo  

ssttrreennggtthheenn  wwhhaatteevveerr  mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  aatt  pprreesseenntt,,  ttoo  eennssuurree  ssaaffeettyy  ttoo  wwoorrkkiinngg  



wwoommeenn  iinn  BBSSNNLL..  UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  iitt  iiss  pprrooppoosseedd  tthhaatt  wwoommeenn  uunniioonn  rreepprreesseennttaattiivveess  

sshhoouulldd  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  CCoommppllaaiinnttss  CCoommmmiitttteeee..  TThhiiss  eennssuurreess  tthhaatt  tthhee  ggrriieevvaanncceess  ooff  tthhee  aaffffeecctteedd  

wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  aarree  eeffffeeccttiivveellyy  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  wwiillll  mmaakkee  tthhee  pprreesseenntt  

mmeecchhaanniissmm  mmoorree  eeffffeeccttiivvee..  

  

99))  PPrroovviissiioonn  ooff  RRss..220000  SSIIMM  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  ssttaaffff  ppoosstteedd  iinn  MMTTNNLL  aarreeaass..  
  

AAss  ppeerr  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  aallll  tthhee  lleefftt  oouutt  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aarree  pprroovviiddeedd  wwiitthh  

RRss..220000  SSIIMM,,  vviiddee  BBSSNNLL  llrr..  nnoo..  0066--0011//22001122--PPHHAA((PPtt..))  ddaatteedd  0011..0077..22001144..  HHoowweevveerr,,  tthhee  BBSSNNLL  ssttaaffff  

ppoosstteedd  iinn  MMTTNNLL  aarreeaass  aarree  nnoott  pprroovviiddeedd  wwiitthh  tthhiiss  RRss..220000//--  SSIIMM,,  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  nnoott  

ooppeerraattiinngg  sseerrvviiccee  iinn  tthhoossee  aarreeaass  aanndd  tthhaatt  BBSSNNLL  hhaass  ttoo  ppaayy  ttoo  MMTTNNLL  ffoorr  pprroovviiddiinngg  RRss..220000//--  SSIIMM  ttoo  

tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ppoosstteedd  iinn  MMTTNNLL  aarreeaass..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ccaannnnoott  mmaakkee  ccaallllss  ttoo  

ootthheerr  nneettwwoorrkkss  ffrroomm  tthhee  RRss..220000//--  SSIIMM..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  oouurr  ssttaaffff  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ccoonnttaacctt  tthhee  

ccuussttoommeerrss  ooff  ootthheerr  nneettwwoorrkkss,,  wwhhoo  aarree  hhaavviinngg  BBSSNNLL  llaannddlliinnee  aanndd  BBrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss..  TThhiiss  iiss  

aa  ccaassee  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  EExxeeccuuttiivveess  ppoosstteedd  iinn  MMTTNNLL  aarreeaass  aarree  pprroovviiddeedd  wwiitthh  

sseerrvviiccee  mmoobbiillee  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  aallssoo  tthheeyy  ccaann  mmaakkee  ccaallllss  ttoo  ootthheerr  nneettwwoorrkkss..  IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss,,  iitt  iiss  

rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee    
  

((11))  TThhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ppoosstteedd  iinn  MMTTNNLL  aarreeaass  aarree  aallssoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  

RRss..220000//--  SSIIMM..    

((22))  TThhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  mmaakkee  ooffff  nneett  ccaallllss  ffrroomm  tthhee  RRss..220000//--  SSIIMM..  

  

1100))  LLaayyiinngg  ooff  uunnddeerr  sseeaa  OOFFCC  ccaabbllee,,  lliinnkkiinngg  tthhee  mmaaiinnllaanndd  ttoo  AAnnddaammaann  &&  NNiiccoobbaarr  IIssllaannddss..  
  

IItt  iiss  tthhee  lloonngg  ttiimmee  ddeemmaanndd  ooff  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  tthhaatt  AAnnddaammaann  aanndd  NNiiccoobbaarr  IIssllaannddss  

sshhoouulldd  bbee  lliinnkkeedd  bbyy  llaayyiinngg  aann  uunnddeerr  wwaatteerr  OOFFCC  ccaabbllee..  AAtt  pprreesseenntt,,  tthhee  AA&&NN  IIssllaannddss  iiss  ccoonnnneecctteedd  ttoo  

tthhee  IInnddiiaann  mmaaiinnllaanndd  tthhrroouugghh  ssaatteelllliittee  bbaannddwwiiddtthh..  TThhiiss  iiss  aa  vveerryy  ccoossttllyy  aaffffaaiirr..  BBSSNNLL  iiss  ppaayyiinngg  aa  

hhuuggee  aammoouunntt  aannnnuuaallllyy,,  ttoo  ggeett  tthhee  ssaatteelllliittee  bbaannddwwiiddtthh,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  

AA&&NN  cciirrccllee  iiss  sseevveerreellyy  ssttrraaiinneedd..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviicceess,,  bbeeiinngg  ooffffeerreedd  tthhrroouugghh  tthhiiss  ssaatteelllliittee  

bbaannddwwiiddtthh,,  bbootthh  vvooiiccee  aanndd  ddaattaa,,  aarree  nnoott  ssaattiissffaaccttoorryy..  HHeennccee,,  tthhee  ppeerrmmaanneenntt  ssoolluuttiioonn  ffoorr  tthhiiss  

pprroobblleemm  iiss  llaayyiinngg  aann  uunnddeerr  sseeaa  OOFFCC  ccaabbllee..  IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  BBSSNNLL  mmaayy  ttaakkee  uupp  tthhiiss  wwiitthh  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt..  

  

1111))  OOnneettiimmee  ssppeecciiaall  rreeccrruuiittmmeenntt  nnoonn--eexxeeccuuttiivvee  ssttaaffff  ((TTTTAA  aanndd  SSrr..  TTOOAA))  iinn  rreessppeecctt  ooff  AAnnddaammaann  

aanndd  NNiiccoobbaarr  cciirrccllee..  
  

TThhee  AAnnddaammaann  aanndd  NNiiccoobbaarr  cciirrccllee  wwaass  ffoorrmmeedd  oonn  0011--1100--11999944  aafftteerr  bbiiffuurrccaattiioonn  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  

cciirrccllee..  SSeeqquueell  ttoo  bbiiffuurrccaattiioonn  mmoosstt  ooff  tthhee  GGrroouupp  ‘‘CC’’  aanndd  ‘‘DD’’  eemmppllooyyeeeess  ssoouugghhtt  rreeppaattrriiaattiioonn  ttoo  tthhee  

WWeesstt  BBeennggaall..  TThhee  nneeww  cciirrccllee  ffuunnccttiioonneedd  wwiitthh  tthhee  ddeeppuuttaattiioonniisstt  ddrraawwnn  ffrroomm  TTaammiillnnaadduu  aanndd  WWeesstt  

BBeennggaall  cciirrcclleess..  AAfftteerr  ssoommee  ttiimmee  iinn  yyeeaarr  11999977  tthhee  cciirrccllee  rreeccrruuiitteedd  88  SSrr..  TTOOAAss  aanndd  TTTTAAss  aanndd  nnooww  

tthheeyy  aallll  hhaavvee  bbeeeenn  pprroommootteedd  ttoo  tthhee  CCaaddrreess  ooff  JJTTOO  aanndd  JJAAOO..  TThhiiss  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  mmaannnniinngg  ooff  vviittaall  

sseeccttiioonnss  bbyy  ccoonnttrraacctt  llaabboouurreerrss..  TThhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  AA  aanndd  NN  cciirrccllee  iinn  yyeeaarr  22001133--1144  hhaass  bbeeeenn  

eexxcceelllleenntt  aanndd  hhaass  eeaarrnneedd  pprrooffiitt..  TThhee  cciirrccllee  hhaass  sseeccuurreedd  11sstt  ppoossiittiioonn  iinn  EEnntteerrpprriissee  aanndd  aallssoo  

aacchhiieevveedd  ttaarrggeettss  iinn  bbaassiicc  aanndd  CCMMTTSS  sseeggmmeennttss  aass  ffiixxeedd  bbyy  ccoorrppoorraattee  ooffffiiccee..    TThheerree  aarree  

ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  pprroossppeeccttss  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  rreevveennuuee  ffuurrtthheerr  bbuutt  tthhee  cciirrccllee  iiss  hhaannddiiccaappppeedd  oonn  

aaccccoouunntt  ooff  aaccuuttee  sshhoorrttaaggee  ooff  ssttaaffff..  MMoosstt  ooff  tthhee  ooffffiicceerrss  wwhhoo  ccoommee  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  ffoorr  22  yyeeaarrss  tthheeyy  

ddoonn’’tt  ttaakkee  rreeqquuiirreedd  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  eexxppaannssiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  aarreennaa..  TThheerreeffoorree,,  oonnee  ttiimmee  ssppeecciiaall  

rreeccrruuiittmmeenntt  ttoo  tthhee  CCaaddrreess  ooff  TTTTAA  aanndd  SSrr..  TTOOAA  bbee  ddoonnee  iinn  tthhee  llaarrggeerr  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  PPSSUU..  

  

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..  
  

BBaasseedd  oonn  tthhee  cceerrttiiffiiccaattee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoolllleeccttoorr  ooff  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ddiissttrriicctt,,  tthhee  ssttaaffff  wwoorrkkiinngg  iinn  

PPoorraannkkii  vviillllaaggee  wwiitthh  iinn  88  kk..mm..  ooff  VViijjaayyaawwaaddaa  iinn  AAPP  wweerree  ggrraanntteedd  eexxtteennssiioonn  ooff  HHRRAA  oonn  ppaarr  wwiitthh  

VViijjaayyaawwaaddaa,,  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  11..55..22000055  ttoo  3311..55..22000088  aanndd  11..66..22000088  ttoo  3311..55..22001111  vviiddee  DDooTT  NNoo..  55--

1166((66))//22000099--PPAATT  ddaatteedd  1199..99..22001133..  BBuutt  vviiddee  iittss  oorrddeerr  NNoo..  1111--2200//22000044--PPAATT((BBSSNNLL))  ddaatteedd  

0022..1122..22001133,,  tthhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  rreessttrriicctteedd  tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  11..55..22000055  ttoo  2266..22..22000099  oonnllyy..  

IItt  wwaass  ddoonnee  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  tthhee  ssaaiidd  DDooTT  oorrddeerr  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  rreevviisseedd  HHRRAA  rraatteess  aarree  ttoo  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd  ffrroomm  2277..22..22000099  aass  ppeerr  tthhee  DDPPEE  gguuiiddeelliinneess  aanndd  tthhee  PPrreessiiddeennttiiaall  oorrddeerr  oonn  wwaaggee  



rreevviissiioonn  iissssuueedd  bbyy  DDooTT..  TThhiiss  mmeeaannss  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ppaatttteerrnn  ooff  eexxtteennddiinngg  HHRRAA  ttoo  aa  

vviillllaaggee  oonn  ppaarr  wwiitthh  tthhee  cciittyy  wwiitthh  iinn  88  kkmm  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ffrroomm  2277..22..22000099  ssiinnccee  ffrroomm  tthhaatt  ddaattee  tthhee  

HHRRAA  rraatteess  wweerree  ggrraanntteedd  bbaasseedd  oonn  DDPPEE  gguuiiddeelliinneess..  TThheerreeffoorree  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  

ggrraannttiinngg  HHRRAA  oonn  ppaarr  wwiitthh  tthhee  cciittyy,,  ttoo  tthhee  ssttaaffff  ooff  aa  vviillllaaggee  ssttaattiioonn  wwiitthh  iinn  88  kkmm  ooff  tthhee  cciittyy  bbee  

eexxtteennddeedd  bbeeyyoonndd  2266..22..22000099,,  aass  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee  iinn  ccaassee  ooff  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess..    

  

1133))  UUttiilliissaattiioonn  ooff  VVaaccaanntt  ssttaaffff  qquuaarrtteerrss..  
  

TThhee  ssttaaffff  qquuaarrtteerr  aatt  mmaannyy  iimmppoorrttaanntt  cciittiieess  aarree  vvaaccaanntt..  IInn  aabbsseennccee  ooff  pprrooppeerr  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ccaarree  

tthhee  bbeelloonnggiinnggss  ooff  tthhee  vvaaccaanntt  qquuaarrtteerrss  aarree  bbeeiinngg  rreemmoovveedd  aanndd  ttaakkeenn  aawwaayy..  TThheerree  aarree  wwiilllliinngg  

ppeerrssoonnnneell  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonn  ttoo  ttaakkee  tthhee  qquuaarrtteerrss  aatt  tthhee  ppllaacceess  oonn  lleeaassee..  IItt  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  uurrggeedd  

tthhaatt  ssuucchh  ppllaacceess//cciittiieess  bbee  iinnddeennttiiffiieedd  oonn  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  qquuaarrtteerrss  oonn  lleeaassee  aafftteerr  tthheeiirr  rreeppaaiirrss  eettcc..  

TThhee  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  bbaannkkss  aanndd  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..  TThhiiss  mmaayy  

hheellpp  iinn  ggeenneerraattiioonn  ooff  rreevveennuuee  ttoo  tthhee  PPSSUU..  

  

1144))  SSoocciiaall  sseeccuurriittyy  aanndd  eexxtteennssiioonn  ooff  ootthheerr  ffaacciilliittiieess  ttoo  BBSSNNLL  ssttaaffff  ddeeppllooyyeedd  iinn  NNaaxxaall  aarreeaass..  

TThheerree  aarree  ssttaatteess  vviizz  CChhhhaattttiissggaarrhh,,  JJhhaarrkkhhaanndd,,  AAnnddhhrraa,,  OOddiisshhaa  wwhhiicchh  aarree  aaffffeecctteedd  wwiitthh  tthhee  nnaaxxaall  

mmoovveemmeenntt..  TThhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ddeeppllooyyeedd  iinn  ssuucchh  aarreeaass  aarree  ffaacciinngg  ssuuffffeerriinnggss  aanndd  hhaarrddsshhiippss  

iinncclluuddiinngg  rriisskkss  ooff  tthheeiirr  lliivveess..  TThhee  ssttaattee  GGoovvtt..  ooff  CChhhhaattttiissggaarrhh  hhaass  eexxtteennddeedd  iinnssuurraannccee  ccoovveerr  ooff  RRss..  

2200  llaakkhhss  ttoo  ssuucchh  ssttaaffff  wwhhoo  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  nnaaxxaall  aarreeaass..  TThhee  BBSSNNLL  ssttaaffff  bbee  aallssoo  eexxtteennddeedd  ssiimmiillaarr  

ssoocciiaall  ccoovveerraaggee  aalloonnggwwiitthh  ootthheerr  ffaacciilliittiieess..  

  

  

**********  

  


