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TToo,,  
  
SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,    
DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL    
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --  RReeqquueesstt  ttrraannssffeerrss  ooff  DDRR  JJEEss  ffrroomm  LLeehh  SSSSAA  ttoo  JJaammmmuu  SSSSAA  ––  rreegg..  
  

IInn  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissccuussssiioonn  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  hhaadd  wwiitthh  yyoouu  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  

IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  wwiitthh  yyoouu  oonn  2233..0022..22002211,,  wwee  bbrroouugghhtt  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  ssoommee  DDRR  JJEEss,,  ppoosstteedd  iinn  tthhee  
LLeehh  SSSSAA  ooff  JJ&&KK  cciirrccllee,,  wwaanntteedd  ttoo  ggoo  oonn  ttrraannssffeerr  ttoo  ootthheerr  SSSSAAss  ooff  tthhee  ssaammee  JJ&&KK  cciirrccllee..  DDuurriinngg  tthhee  ddiissccuussssiioonn,,  
wwee  bbrroouugghhtt  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthheessee  DDRR  JJEEss  wwaanntt  ttrraannssffeerr  oouutt  ooff  LLeehh  SSSSAA,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  eexxttrreemmee  
cclliimmaattiicc  ccoonnddiittiioonn  pprreevvaaiilliinngg  iinn  tthhaatt  SSSSAA..  WWee  ppllaacceedd  tthhiiss  ddeemmaanndd  oonn  hhuummaanniittaarriiaann  ggrroouunnddss,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  ssuubb--zzeerroo  tteemmppeerraattuurree  pprreevvaaiilliinngg  iinn  tthhiiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  YYoouu  wweerree  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  rreeppllyy  
tthhaatt,,  oouurr  rreeqquueesstt  wwoouulldd  bbee  llooookkeedd  iinnttoo..        
  

AAss  ppeerr  tthhee  ‘‘TTrraannssffeerr  PPoolliiccyy’’,,  ppuutt  iinn  ppllaaccee  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  DDRR  JJEEss  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  ggoo  oonn  RRuullee  88  ttrraannssffeerr,,  
oonnllyy  oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  ffiivvee  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  nnoo  ssuucchh  ccoonnddiittiioonn  ffoorr  sseeeekkiinngg  ttrraannssffeerr  ffrroomm  
oonnee  SSSSAA  ttoo  aannootthheerr  SSSSAA,,  wwiitthhiinn  tthhee  ssaammee  cciirrccllee..  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  
tthhaatt,,  pprreesseennttllyy,,  44  DDRR  JJEEss  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  ttwwoo  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee  iinn  LLeehh  SSSSAA,,  aanndd  tthheeyy  hhaavvee  aapppplliieedd  ffoorr  ttrraannssffeerr  
ttoo  JJaammmmuu  SSSSAA..    
  

IItt  hhaass  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  ttrraannssffeerr  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  ooffffiicciiaallss  aarree  nnoott  
ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy..  IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss,,  wwee  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhee  
mmaatttteerr  aanndd  ttoo  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  DDRR  JJEEss,,  ooff  LLeehh  SSSSAA  ggeett  ttrraannssffeerr  ttoo  JJaammmmuu  SSSSAA..  WWee  aallssoo  rreeqquueesstt  
tthhaatt,,  tthhiiss  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  iimmpplleemmeenntteedd,,  bbyy  mmaakkiinngg  ssuuiittaabbllee  aalltteerrnnaattiivvee  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  LLeehh  SSSSAA..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
  


