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TToo,,  
  

SShhrrii  MMaanniisshh  KKuummaarr,,  

GGMM  ((RReessttgg..)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  SSSSAA  iinnttoo  BBuussiinneessss  AArreeaass  ––  CCaassee  ooff  KKaarrnnaattaakkaa  cciirrccllee  --  rreegg..  
  

RReeff::  --  ((ii))  BBSSNNLL  CCOO  lleetttteerr  nnoo..44--22//22001144--RReessttgg..((VVooll..IIIIII))  ddaatteedd  1111..0022..22001155..  

  ((iiii))  BBSSNNLL  CCOO  lleetttteerr  nnoo..PPGGMM//EERRPP--GGZZBB//MMeerrggeerr//66  ddaatteedd  2266..0044..22001199..  

  ((iiiiii))  CCGGMM//KKaarrnnaattaakkaa  lleetttteerr  nnoo..SSttaaffff//33--11//KKTTKK--RReessttrruuccttuurriinngg//22001199--2200//1111  ddaatteedd  1122..0066..22001199..    
  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleetttteerrss  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee..  
  

TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  rreeggaarrddiinngg  CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  SSSSAAss  iinnttoo  BBuussiinneessss  AArreeaass,,  hhaass  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd  

vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((ii))  ttoo  aallll  cciirrcclleess..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  iitt’’ss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iinn  EERRPP  ssyysstteemm,,  nneecceessssaarryy  

gguuiiddeelliinneess  aarree  iissssuueedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((iiii))  aabboovvee..  
  

BBaasseedd  oonn  tthhee  aabboovvee  ttwwoo  lleetttteerrss,,  tthhee  CCGGMM,,  KKaarrnnaattaakkaa,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((iiiiii))  aabboovvee,,  hhaass  iissssuueedd  

ddiirreeccttiioonnss  ttoo  aallll  BBuussiinneessss  AArreeaa  HHeeaaddss,,  KKaarrnnaattaakkaa  cciirrccllee..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  aabboovvee  lleetttteerr,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess  aarree  

ffiinnaalliisseedd::--  
  

((11))  TThhee  pprroocceessss  ooff  aallll  HHRR  aaccttiivviittiieess  ooff  mmeerrggeedd  SSSSAAss  aarree  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  aatt  NNeeww  BBuussiinneessss  AArreeaa  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss..  
  

((22))  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ccaaddrree  sshhaallll  rreemmaaiinn  aass  SSSSAA  ccaaddrree  aafftteerr  mmeerrggeerr..  TThhee  HHRR  ffuunnccttiioonnss  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  eessppeecciiaallllyy  

ggrraaddaattiioonn  lliissttss,,  pprroommoottiioonnss,,  ttrraannssffeerrss  aanndd  ppoossttiinnggss  ooff  mmeerrggeedd  SSSSAAss,,  hhaavvee  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  sseeppaarraatteellyy  aatt  

BBuussiinneessss  AArreeaa  HHeeaaddqquuaarrtteerrss,,  aanndd  nnoott  ttoo  bbee  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  mmeerrggeedd  BBuussiinneessss  AArreeaa..  
  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  aabboovvee  ttwwoo  aaccttiivviittiieess,,  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCGGMM,,  KKaarrnnaattaakkaa,,  kkeeeeppiinngg  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iinn  SSSSAA,,  iiss  iinn  lliinnee  

wwiitthh  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  mmeennttiioonneedd  iinn  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((ii))..  BBuutt  tthhee  cciirrccllee  hhaass  

ddeecciiddeedd  ttoo  ttrraannssffeerr  tthhee  HHRR  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ttoo  tthhee  BBuussiinneessss  AArreeaa  HHeeaaddqquuaarrtteerr..  BByy  ddooiinngg  ssoo,,  tthhee  

wwoorrkkllooaadd  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaa  HHeeaaddqquuaarrtteerr  oonn  HHRR  aaccttiivviittiieess  iiss  lliikkeellyy  ttoo  iinnccrreeaassee  ccoonnssiiddeerraabbllyy..  
  

IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  HHRR  aaccttiivviittiieess  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  mmaayy  nnoott  bbee  sshhiifftteedd  ttoo  tthhee  BBuussiinneessss  AArreeaa  

HHeeaaddqquuaarrtteerr..  IInnsstteeaadd,,  tthhee  sseerrvviiccee  bbooookkss  aanndd  ppeerrssoonnaall  ffiilleess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ccaann  bbee  kkeepptt  iinn  tthhee  SSSSAA  

HHeeaaddqquuaarrtteerr  iittsseellff  aanndd  tthhee  HHRR  aaccttiivviittiieess  ccaann  bbee  pprroocceesssseedd  bbyy  tthhee  SSrr..TTOOAAss  ppoosstteedd  iinn  tthhee  SSSSAA  iittsseellff..  
  

TThhee  jjoobb  ooff  uuppllooaaddiinngg  tthheessee  ddeettaaiillss  iinn  tthhee  EERRPP  ccaann  bbee  ddoonnee  bbyy  tthhee  BBuussiinneessss  AArreeaa  HHeeaaddqquuaarrtteerrss,,  bbyy  aacccceessssiinngg  tthhee  

ssaammee  tthhrroouugghh  iinntteerrnneett..  BByy  aaddooppttiinngg  tthhiiss  mmeetthhooddoollooggyy,,  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  wwoorrkkllooaadd  aatt  tthhee  hheeaaddqquuaarrtteerrss  ooff  tthhee  BBuussiinneessss  

AArreeaa  ccaann  bbee  kkeepptt  aatt  tthhee  mmiinniimmuumm..  HHeennccee,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  iissssuuee  gguuiiddeelliinneess  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  CCGGMMss,,  
iinncclluuddiinngg  tthhee  CCGGMM,,  KKaarrnnaattaakkaa..  
  

WWee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  oouurr  ssuuggggeessttiioonn..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
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GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  


