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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::  --    NNoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraannccee  ttoo  rreevviieeww  aammeennddmmeennttss  ddoonnee  ttoo  PPaarraa  99  ooff  BBSSNNLL  TTrraannssffeerr  
PPoolliiccyy  ––  rreeqquueessttiinngg  ttoo  ttaakkee  nneeeeddffuull  aaccttiioonn  --  rreegg..  

  

RReeff::  --  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//77--33//SSRR//22001188    2299..1100..22002211..  
    

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
    

IInn  tthhee  ttaallkkss  hheelldd  bbeettwweeeenn  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  aanndd  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  oonn  2277tthh  OOccttoobbeerr,,  22002211,,  tthhee  
iissssuuee  ooff  rreemmoovvaall  ooff  ssttrriinnggeenntt  ccoonnddiittiioonnss  iinnccoorrppoorraatteedd  ttoo  PPaarraa  99  ooff  BBSSNNLL  TTrraannssffeerr  PPoolliiccyy  wwaass  ddiissccuusssseedd  
sseerriioouussllyy..  IItt  wwaass  aaggrreeeedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  tthhaatt,,  tthhee  ssttrriinnggeenntt  ccoonnddiittiioonnss  iinnccoorrppoorraatteedd  ttoo  PPaarraa  99  ooff  tthhee  
BBSSNNLL  TTrraannssffeerr  PPoolliiccyy  wwoouulldd  bbee  rreevviieewweedd..  IItt  wwaass  aallssoo  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aa  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  aanndd  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB  wwoouulldd  bbee  ffoorrmmeedd  ttoo  rreeccoommmmeenndd  tthhee  rreellaaxxaattiioonnss..  
    

IInn  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  mmeeeettiinngg,,  iissssuueedd  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  
ssttaatteedd..  
    

““66..                    RReemmoovvaall  ooff  ssttrriinnggeenntt  ccoonnddiittiioonnss  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  PPaarraa  99  ooff  BBSSNNLL  TTrraannssffeerr  PPoolliiccyy::  
IItt  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  aa  ccoommmmiitttteeee  ccoommpprriissiinngg  PPGGMM((PPeerrss..)),,  SSrr..GGMM((EEsstttt..)),,  SSrr..GGMM((SSRR))  aanndd  
ffoouurr  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  sshhaallll  bbee  ffoorrmmeedd  ttoo  iinncclluuddee  ootthheerr  
ggeennuuiinnee//eemmeerrggeennccyy  ccoonnddiittiioonnss  rreeqquuiirriinngg  RRuullee--99  ttrraannssffeerr..””  

    

HHoowweevveerr,,  wwee  aarree  ddiissaappppooiinntteedd  tthhaatt  ssoo  ffaarr,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  nnoott  ttaakkeenn  aannyy  aaccttiioonn  ffoorr  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  
tthhee  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  rreevviieewwiinngg  tthhee  iissssuuee..  IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhee  mmaatttteerr  
aanndd  ttoo  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee..  IItt  iiss  aallssoo  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  aa  mmeeeettiinngg  ooff  
tthhee  CCoommmmiitttteeee  ccaann  bbee  hheelldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  tthhrroouugghh  vviiddeeoo  ccoonnffeerreenncciinngg,,  kkeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  aabbnnoorrmmaall  
ssiittuuaattiioonn  tthhaatt  hhaass  aarriisseenn  dduuee  ttoo  tthhee  sspprreeaaddiinngg  ooff  CCOOVVIIDD--1199  ppaannddeemmiicc..  
    

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  MMss..  AAnniittaa  JJoohhrrii,,  SSrr..GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      


