
  
BBSSNNLLEEUU//  221111  ((FFoorrmmaall  MMeeeettiinngg))                                                                                                                                              0077..0088..22002200  
  
TToo,,  
  
SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  
DDiirreeccttoorr  ((HHRR))  BBSSNNLL,,    
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --  RReeqquueessttiinngg  ttoo  ggrraanntt  aann  oonnlliinnee  FFoorrmmaall  mmeeeettiinngg  --  rreegg..    
  
II  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneeeeddffuull  aaccttiioonn..  
    
BBSSNNLLEEUU  iiss  rreegguullaarrllyy  wwrriittiinngg  ttoo  yyoouu,,  ttaakkiinngg  uupp  vvaarriioouuss  ssttaaffff  ggrriieevvaanncceess..  HHoowweevveerr,,  wwee  aarree  hhaannddiiccaappppeedd  ffrroomm  
mmeeeettiinngg  yyoouu  iinn  ppeerrssoonn  aanndd  ddiissccuussssiinngg  tthhoossee  iissssuueess,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  lloocckk--ddoowwnnss  aanndd  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  
rreessttrriiccttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  iimmppoosseedd  iinn  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  tthhee  cciittiizzeennss,,  dduuee  ttoo  tthhee  oonnggooiinngg  CCoorroonnaa  VViirruuss  ccrriissiiss..  
HHeennccee,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  aarrrraannggee  ffoorr  aann  oonnlliinnee  mmeeeettiinngg,,  ffoorr  ddiissccuussssiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess::  --  
    

((11))  MMaakkiinngg  ccaasshhlleessss  ttrreeaattmmeenntt  aavvaaiillaabbllee  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aanndd  rreettiirreeeess  iinn  tthhee  eemmppaanneelllleedd  
hhoossppiittaallss,,  uunnddeerr  BBSSNNLL  MMRRSS..  
VViiddee  lleetttteerr  nnuummbbeerr  BBNNLLEEUU//440088  ((BBSSNNLL  MMRRSS))  ddaatteedd  0033..0088..22002200  ((ccooppyy  eenncclloosseedd)),,  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  
bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  rreettiirreeeess  aarree  nnoott  ggeettttiinngg  ccaasshhlleessss  
ttrreeaattmmeenntt  ffrroomm  eemmppaanneelllleedd  hhoossppiittaallss,,  ssiinnccee  BBSSNNLL  hhaass  nnoott  ppaaiidd  tthheeiirr  bbiillllss  ffoorr  aa  pprreettttyy  lloonngg  ttiimmee..  AAtt  aa  
ttiimmee  wwhheenn  tthhee  CCOOVVIIDD--1199  ppaannddeemmiicc  iiss  sspprreeaaddiinngg  ffaasstt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  nneeeeddss  ttoo  ttaakkee  sstteeppss  ttoo  
eennssuurree  ccaasshhlleessss  ttrreeaattmmeenntt  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  rreettiirreeeess..  
  

((22))  HHoollddiinngg  ooff  tthhee  lliimmiitteedd  IInntteerrnnaall  CCoommppeettiittiivvee  EExxaammiinnaattiioonnss,,  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  aass  ppeerr  tthhee  
vvaaccaanncciieess  eexxiisstteedd  aass  oonn  3311..0011..22002200..  
BBSSNNLLEEUU  hhaass  aallrreeaaddyy  ttaakkeenn  uupp  tthhiiss  iissssuuee,,  vviiddee  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//553399((EEXXAAMM))  ddaatteedd  0044..0066..22002200  ((ccooppyy  
eenncclloosseedd))..  WWee  hhaavvee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  vvaarriioouuss  LLiimmiitteedd  IInntteerrnnaall  CCoommppeettiittiivvee  EExxaammiinnaattiioonnss,,  ffoorr  
tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  vviizz..,,  JJTTOO  LLIICCEE,,  JJAAOO  LLIICCEE,,  JJEE  LLIICCEE  aanndd  TTTT  LLIICCEE  aarree  nnoott  ccoonndduucctteedd  ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee..  
WWee  hhaavvee  aallssoo  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  aallll  tthheessee  LLIICCEEss  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  aass  ppeerr  tthhee  vvaaccaanncciieess  eexxiisstteedd  aass  
oonn  3311..0011..22002200..  

    
((33))  GGrraannttiinngg  ooff  ffuullll  mmaarrkkss  ffoorr  tthhee  qquueessttiioonnss  wwiitthh  mmuullttiippllee  ccoorrrreecctt  aannsswweerrss  iinn  tthhee  JJTTOO  LLIICCEE  hheelldd  oonn  

2266..0055..22001199..  
BBSSNNLLEEUU  iiss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ddrraawwiinngg  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  MMaannaaggeemmeenntt  oonn  tthhiiss  iissssuuee,,  ffoorr  tthhee  
ppaasstt  sseevveenn  mmoonntthhss..  TThhee  llaatteesstt  lleetttteerr,,  bbeeaarriinngg  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//552266((JJTTOO))  wwaass  wwrriitttteenn  oonn  
2244..0077..22002200  ((ccooppyy  eenncclloosseedd))..  JJuussttiiffiiaabbllyy,,  BBSSNNLLEEUU  iiss  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt  ffuullll  mmaarrkkss  sshhoouulldd  bbee  ggrraanntteedd  ffoorr  
aallll  tthhee  1100  qquueessttiioonnss  wwiitthh  mmuullttiippllee  ccoorrrreecctt  aannsswweerrss..  AAlltteerrnnaattiivveellyy,,  BBSSNNLLEEUU  hhaass  aallssoo  iinnddiiccaatteedd  iitt’’ss  
wwiilllliinnggnneessss  ttoo  aacccceepptt  rreellaaxxaattiioonn  ttoo  bbee  ddeecciiddeedd  aanndd  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  

    
((44))  NNoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  GGrroouupp  TTeerrmm  IInnssuurraannccee  ((GGTTII))  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  

BBSSNNLLEEUU  hhaass  rraaiisseedd  tthhiiss  iissssuuee  iinn  tthhee  3377tthh  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg..  TThheerreeaafftteerr,,  BBSSNNLLEEUU  iiss  
ccoonnttiinnuuoouussllyy  ttaakkiinngg  uupp  tthhiiss  iissssuuee..  TThhee  iissssuuee  wwaass  aallssoo  rraaiisseedd  vviiddee  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//441111((IINNSS))  ddaatteedd  
0022..0066..22002200  ((ccooppyy  eenncclloosseedd))..  WWhheenn  GGTTII  iiss  aallrreeaaddyy  iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  tthhee  EExxeeccuuttiivveess,,  tthheerree  iiss  nnoo  
rreeaassoonn  ttoo  ddeellaayy  iitt’’ss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  



  
  

    
((55))  RReedduuccttiioonn  iinn  ppeennssiioonn  ooff  tthhee  rreettiirreedd  SSrr..TTOOAAss  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee,,  dduuee  ttoo  tthhee  mmiissiinntteerrpprreettaattiioonn  

ooff  rruulleess  bbyy  tthhee  CCCCAA,,  MMaahhaarraasshhttrraa..  
VViiddee  DDooTT  lleetttteerr  nnoo..11--3388//MMPPPP--9988  ddaatteedd  2200..0044..11999999,,  SSrr..TTOOAAss  wweerree  ggiivveenn  OOTTBBPP  ((OOnnee  TTiimmee  BBoouunndd  
PPrroommoottiioonn)),,  iinn  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ooff  77110000--220000--1100110000..  HHoowweevveerr,,  tthhee  CCCCAA,,  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee  iiss  mmaakkiinngg  aa  
wwrroonngg  iinntteerrpprreettaattiioonn  tthhaatt  tthhee  OOTTBBPP  ffoorr  tthhee  SSrr..TTOOAAss,,  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ggiivveenn  oonnllyy  iinn  tthhee  ppaayy  ssccaallee  
ooff  66555500--118855--99332255  ppaayy  ssccaallee..  DDuuee  ttoo  tthhiiss  wwrroonngg  iinntteerrpprreettaattiioonn,,  tthhee  rreettiirreedd  SSrr..TTOOAAss  aarree  ggeettttiinngg  
lleesssseerr  ppeennssiioonn..  TThhiiss  iissssuuee  iiss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  bbeeiinngg  ttaakkeenn  wwiitthh  tthhee  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee))  ooff  tthhee  TTeelleeccoomm  
CCoommmmiissssiioonn..  TThhee  llaasstt  lleetttteerr  oonn  tthhiiss  ssuubbjjeecctt,,  bbeeaarriinngg  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//441133((PPeennssiioonn)),,  wwaass  wwrriitttteenn  oonn  
3311..0077..22002200  ((ccooppyy  eenncclloosseedd))..  TThhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  mmaayy  kkiinnddllyy  ttaakkee  uupp  tthhiiss  iissssuuee  wwiitthh  tthhee  MMeemmbbeerr  
((FFiinnaannccee))  ssoo  tthhaatt  tthhee  aaffffeecctteedd  eemmppllooyyeeeess  ggeett  rreelliieeff..          

    
WWee  rreeqquueesstt  tthhaatt  aann  eeaarrllyy  mmeeeettiinngg  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  aarrrraannggeedd  oonnlliinnee,,  ttoo  ddiissccuussss  tthheessee  iissssuueess..    
    
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  SSrr..GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000011    
  


