
BBSSNNLL  EEMMPPLLOOYYEEEESS  UUNNIIOONN  
RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL  

((RReeggiisstteerreedd  UUnnddeerr  IInnddiiaann  TTrraaddee  UUnniioonn  AAcctt  11992266..  RReeggnn..NNoo..44889966))  
CCHHQQ::DDaaddaa  GGhhoosshh  BBhhaawwaann,,  OOpppp..  SShhaaddiippuurr  BBuuss  DDeeppoott..,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000088  

EEmmaaiill::  bbssnnlleeuucchhqq@@ggmmaaiill..ccoomm,,  wweebbssiittee::  bbssnnlleeuucchhqq..ccoomm  
                                                                                                                        

PP..  AAbbhhiimmaannyyuu                                                            PPhhoonnee::  ((OO))  001111--2255770055338855  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy                                                                                                                                        FFaaxx          ::            001111--  2255889944886622  
  

BBSSNNLLEEUU//  551111  ((RReecctttt..))                                                                                                                                                                                                                                        1166..1111..22001177  
  

TToo  
  

MMss..  SSuujjaattaa  TT..  RRaayy,,  
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MMaaddaamm,,  
  

SSuubb::  --    EExxtteennddiinngg  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  rreegguullaarriissaattiioonn  ooff  RRTTPP//SShhoorrtt  DDuuttyy  sseerrvviiccee  oorrddeerreedd  bbyy  vvaarriioouuss  CCoouurrttss  ffoorr  

llll  ssiimmiillaarrllyy  ppllaacceedd  ooffffiicciiaallss  --  RReeqquueesstt  ––  rreegg..  
  

TThhiiss  iiss  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhaatt  ccoouurrttss  hhaavvee  oorrddeerreedd  rreegguullaarriizzaattiioonn  ooff  tthhee  RRTTPP//sshhoorrtt  dduuttyy  sseerrvviiccee  ddoonnee  bbeeffoorree  

rreegguullaarr  aappppooiinnttmmeenntt  iinn  tthhee  TTooAA  ccaaddrreess..    FFoolllloowwiinngg  aarree  ssoommee  ssuucchh  ddiirreeccttiioonnss  ooff  tthhee  CCAATT  bbeenncchheess..  
  

aa))  TThhee  EErrnnaakkuulluumm  CCAATT,,  iinn  iittss  jjuuddggmmeenntt  ddaatteedd  99..77..22001100  iinn  OO..AA  NNoo..  113333  ooff  22000099,,  hhaass  ddiirreecctteedd  ffoorr  

rreegguullaarriizziinngg  tthhee  RRTTPP  ((RReesseerrvvee  TTrraaiinneedd  PPooooll))  sseerrvviiccee  ooff  44  ooffffiicciiaallss  iinn  TTeelleepphhoonnee  OOppeerraattoorr  ccaaddrree,,  

rreettrroossppeeccttiivveellyy  ffrroomm  11998833..  OOuutt  ooff  1100  RRTTPPss  aappppooiinntteedd  iinn  11998833  iinn  TTiirruuvvaallllaa  DDiivviissiioonn  iinn  KKeerraallaa  CCiirrccllee,,  66  

rreemmaaiinneedd  iinn  tthhee  ssaammee  DDiivviissiioonn  aanndd  44  oopptteedd  ffoorr  ootthheerr  ddiivviissiioonnss  aass  ppeerr  tthhee  cciirrccuullaarr  iissssuueedd  bbyy  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  11998877..  TThhee  66  rreemmaaiinneedd  iinn  TTiirruuvvaallllaa  wweerree  ssuubbsseeqquueennttllyy  rreegguullaarriizzeedd  ffrroomm  11998833  

rreettrroossppeeccttiivveellyy..  BBuutt  tthhee  44  wwhhoo  oopptteedd  ffoorr  ootthheerr  DDiivviissiioonnss  wweerree  rreeffuusseedd  ffoorr  rreegguullaarriizzaattiioonn  ffrroomm  11998833..  

TThhee  44  ooffffiicciiaallss  ffiilleedd  tthhee  aabboovvee  ssaaiidd  OOAA  rreeqquueessttiinngg  ffoorr  rreegguullaarriizzaattiioonn  ffrroomm  11998833  oonn  ppaarr  wwiitthh  tthhee  66..  TThhee  

ssttaanndd  ooff  tthhee  BBSSNNLL  wwaass  tthhaatt  ssiinnccee  tthheeyy  oopptteedd  ffoorr  ootthheerr  DDiivviissiioonnss,,  tthheeyy  hhaavvee  nnoo  ccllaaiimm  iinn  TTiirruuvvaallllaa  

DDiivviissiioonn..  TThhee  CCAATT  ddiidd  nnoott  aaggrreeee  ssiinnccee  tthhee  DDiirreeccttoorr  TTrriivvaannddrruumm  hhaass  ggiivveenn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aapppprroovvaall  ffoorr  

ccrreeaattiioonn  ooff  1100  vvaaccaanncciieess  vviiddee  NNoo..  AAMMSS//0044--3388//8833  ddaatteedd  2200..55..11998833  wwiitthh  aa  rriiddeerr  tthhaatt  tthheeyy  sshhoouulldd  nnoott  

bbee  ffiilllleedd  uupp  uunnttiill  ffuurrtthheerr  oorrddeerrss..  SSuubbsseeqquueennttllyy,,  aass  ssaaiidd  aabboovvee,,  tthhee  66  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  rreemmaaiinneedd  iinn  

TTiirruuvvaallllaa  wweerree  rreegguullaarriizzeedd  ffrroomm  11998833..  TThhee  EErrnnaakkuulluumm  CCAATT,,  vviiddee  iittss  aabboovvee  cciitteedd  jjuuddggmmeenntt,,    hhaass  hheelldd  

tthhaatt  ssiinnccee  tthhee  vvaaccaanncciieess  wweerree  tthheerree  iinn  11998833  iittsseellff  eevveenn  ffoorr  tthheessee  44  aallssoo  aanndd  ooppttiinngg  ffoorr  ootthheerr  

DDiivviissiioonnss  ssuubbsseeqquueennttllyy  ddooeess  nnoott  lleeaadd  ttoo  ffoorrggooiinngg  tthheeiirr  ccllaaiimm  iinn  TTiirruuvvaallllaa  aanndd  tthheerreeffoorree    hhaass  oorrddeerreedd  

ffoorr  rreegguullaarriizziinngg  tthheessee  44  ooffffiicciiaallss  oonn  ppaarr  wwiitthh  tthhee  66..    TThhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  ffiilleedd  aappppeeaall  iinn  EErrnnaakkuulluumm  

HHiigghh  CCoouurrtt..  BBuutt  iitt  wwaass  rreejjeecctteedd..  SSuubbsseeqquueennttllyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ffiilleedd  SSLLPP  iinn  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt..  BBuutt  

iitt  wwaass  wwiitthhddrraawwnn  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  SSCC  ffoorr  ffiilliinngg  aa  rreevviieeww  ppeettiittiioonn  iinn  tthhee  HHCC..  TThhee  rreevviieeww  

ppeettiittiioonn  aallssoo  wwaass  rreejjeecctteedd  bbyy  tthhee  EErrnnaakkuulluumm  HHCC  oonn  1100..88..22001177..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthhee  CCiirrccllee  

mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  CCAATT  oorrddeerr  ffoorr  tthhee  aapppplliiccaannttss  aass  ppeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  

CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee..  
  

bb))  IInn  aannootthheerr  ccaassee,,  aaddvveerrttiisseemmeenntt  wwaass  ggiivveenn  ffoorr  rreegguullaarr  rreeccrruuiittmmeenntt  aaggaaiinnsstt  tthhee  aavvaaiillaabbllee  vvaaccaanncciieess  iinn  

TTooAA  ccaaddrree  aanndd  aaccccoorrddiinnggllyy  tthhee  aapppplliiccaannttss  hhaavvee  aapppplliieedd  aanndd  wweerree  ggiivveenn  ttrraaiinniinngg..  BBuutt  aafftteerr  ttrraaiinniinngg,,  

tthheeyy  wweerree  aappppooiinntteedd  aass  sshhoorrtt  dduuttyy  ooppeerraattoorr  iinnsstteeaadd  ooff  rreegguullaarr  ooppeerraattoorr..  IItt  wwaass  ddoonnee  oonn  tthhee  

mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  tthhee  bbaann  oonn  ccrreeaattiioonn  ooff  ppoossttss  tthhaatt  ccaammee  iinnttoo  eeffffeecctt  ffrroomm  11..11..11998844  wwaass  

aapppplliiccaabbllee  ffoorr  tthhee  ppoossttss  ccrreeaatteedd  bbeeffoorree  11..11..11998844  aallssoo..  IInn  OOAA  NNoo..995522//11999922  tthhee  CCAATT  HHyyddeerraabbaadd  iissssuueedd  

oorrddeerrss  ffoorr  rreegguullaarr  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  tthhee  ssaaiidd  ooffffiicciiaall  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aappppooiinnttmmeenntt  aass  sshhoorrtt  dduuttyy  

ooppeerraattoorr,,  bbeeccaauussee  ppoosstt  wwaass  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhaatt  ttiimmee..    
  

cc))  IInn  OOAA  NNoo..  7799//22001111,,  tthhee  EErrnnaakkuulluumm  CCAATT  hhaass  ddiirreecctteedd    aass  bbeellooww::  

ii))  RReessppoonnddeennttss  sshhaallll  wwoorrkk  oouutt  tthhee  vvaaccaanncciieess  tthhaatt  aarroossee  ffrroomm  11998844  oonnwwaarrddss,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  nnoott  bbee  

ffiilllleedd  uupp  oonn  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  bbaann  oonn  rreeccrruuiittmmeenntt..  

  



iiii))    RRTTPP  ccaannddiiddaatteess  oonn  tthhee  bb

bbee  aaccccoommmmooddaatteedd  nnoottiioonn

iiiiii))    IItt  iiss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  oonn  wwhh

vvaaccaanncciieess  tthhaatt  tthhee  ppeerriioodd

iivv))  OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  1166  yyeeaa

bbeenneeffiittss  aanndd  tthhee  ppaayy  iinn  tthh

vv))  AArrrreeaarrss  sshhaallll  bbee  wwoorrkkeedd  

aapppplliiccaannttss  ccoonncceerrnneedd..  
  

IItt  iiss  tthheerreeffoorree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ccaauu

ccoouunnttiinngg  RRTTPP  sseerrvviiccee  ffoorr  OOTTBBPP,,  aa

EErrnnaakkuulluumm//CCAATT  HHyyddeerraabbaadd  bbeenncc
  

WWee  sshhaallll  bbee  tthhaannkkffuull  ffoorr  aa  ppoossiittiivv
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy  

  

  

  

((PP..  AAbbhhiimmaannyyuu))  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  yyeeaarr  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt,,  ccoouupplleedd  ww

nnaallllyy  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  vvaaccaanncciieess  tthhaatt  wweerree  llyyiinngg  uu

hhiicchh  tthheessee  aapppplliiccaannttss  ccoouulldd  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaav

dd  ooff  1166  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee  ffoorr  ggrraanntt  ooff  TTBBOOPP  bbeenne

aarrss  ooff  ssuucchh  sseerrvviiccee,,  tthheeyy  wwoouulldd  bbee  ddeeeemmeedd  tt

hhee  hhiigghheerr  ssccaallee  sshhaallll  bbee  ffiixxeedd..  

  oouutt  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthheessee  ccaasseess  aanndd  tthhee  ssaamm

uussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ffoorr  rreegguullaarriissiinngg  tthhee  sshh

aass  ppeerr  tthhee  pprriinncciipplleess  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  aabboovvee  mm

cchheess..    

vvee  ddeecciissiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  

wwiitthh  tthhee  oorrddeerr  ooff  mmeerriitt,,  sshhaallll  

uunnffiilllleedd  ffrroomm  11998844  oonnwwaarrddss..  

avvee  bbeeeenn  ppllaacceedd  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  

neeffiittss  sshhaallll  bbee  wwoorrkkeedd  oouutt..  

ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  ggrraanntteedd  TTBBOOPP  

mmee  sshhaallll  bbee  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  

hhoorrtt  dduuttyy  //  RRTTPP  sseerrvviiccee  aanndd  

mmeennttiioonneedd  oorrddeerrss  ooff  tthhee  CCAATT  


