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TToo,,  
  

SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  
DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  EExxeemmppttiinngg  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  aatttteennddiinngg  dduuttyy--  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  MMHHAA  
gguuiiddeelliinneess  --  rreegg..   

  
RReeff::  --    MMiinniissttrryy  ooff  HHoommee  AAffffaaiirrss  lleetttteerr  nnoo..4400--33//22002200//DDMM--II((AA))  ddaatteedd  2299tthh  AAuugguusstt,,  22002200..  
  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  
    
TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHoommee  AAffffaaiirrss,,  vviiddee  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  hhaass  iissssuueedd  ddeettaaiilleedd  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  
PPhhaasseedd  RRee--ooppeenniinngg  ((UUnnlloocckk  44))..  IInn  tthheessee  GGuuiiddeelliinneess,,  CCllaauussee  nnoo..77  ssppeeaakkss  aabboouutt  pprrootteeccttiioonn  ttoo  vvuullnneerraabbllee  
ppeerrssoonnss..  IItt’’ss  ssaayyss::  --  
    

""PPeerrssoonnss  aabboovvee  6655  yyeeaarrss  aaggee,,  ppeerrssoonnss  wwiitthh  ccoo--mmoorrbbiiddiittiieess,,  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  bbeellooww  
tthhee  aaggee  ooff  1100  yyeeaarrss  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  ssttaayy  aatt  hhoommee,,  eexxcceepptt  ffoorr  eesssseennttiiaall  aanndd  hheeaalltthh  ppuurrppoosseess..""                

    
TThhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  nnuummbbeerr,,  BBSSNNLL  CCOO--AA..1111((1111))//22//22002200--EESSTTAABB  ddaatteedd  3300tthh  JJuullyy,,  22002200,,  
hhaass  ssttaatteedd  tthhaatt  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  MMHHAA  aanndd  MMooHH  &&  FFAA,,  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  iissssuueedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  wwiitthh  
rreeggaarrdd  ttoo  eexxeemmpptteedd  ccaatteeggoorryy  ooff  eemmppllooyyeeeess//ccoonnttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  sspprreeaadd  ooff  CCOOVVIIDD--1199  rreellaatteedd  ttoo  mmaaiinntteennaannccee  
ooff  ssoocciiaall  ddiissttaannccee  aatt  wwoorrkk  ppllaacceess,,  eettcc..,,  mmaayy  bbee  ssccrruuppuulloouussllyy  ffoolllloowweedd..  
    
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHoommee  AAffffaaiirrss  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  eennddoorrsseedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  
CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  aatttteennddiinngg  ooffffiiccee//dduuttyy..  
HHoowweevveerr,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhiiss  iinnssttrruuccttiioonn  iiss  nnoott  bbeeiinngg  aaddhheerreedd  ttoo  bbyy  tthhee  NNTTRR  CCiirrccllee  
AAddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhee  aaffffeecctteedd  wwoommaann  eemmppllooyyeeee  hhaass  bbrroouugghhtt  hheerr  ggrriieevvaannccee  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  UUnniioonn..  
    
IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccaauussee  ttoo  iissssuuee  nneecceessssaarryy  iinnssttrruuccttiioonn  ttoo  tthhee  
NNTTRR  CCiirrccllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  aass  wweellll  aass  ttoo  aallll  tthhee  CCGGMMss,,  ffoorr  tthhee  ssccrruuppuulloouuss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  
HHoommee  AAffffaaiirrss  GGuuiiddeelliinneess  wwhhiicchh  ssttiippuullaatteess  tthhaatt,,  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  
aatttteennddiinngg  ooffffiiccee  //  dduuttyy..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

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


