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TToo,,  
  

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

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  SSuubbmmiittttiinngg  ooff  aaddddiittiioonnaall  iitteemmss  ffoorr  tthhee  ffoorrmmaall  mmeeeettiinngg  --  rreegg..    
  

RReeff::  --  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..  BBSSNNLLEEUU//221111  ((FFoorrmmaall  MMeeeettiinngg))  ddaatteedd  0066..1122..22001199..  
  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ssoouugghhtt  aa  ffoorrmmaall  mmeeeettiinngg,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  
rreeffeerreennccee,,  ttoo  ddiissccuussss  cceerrttaaiinn  iissssuueess  wwhhiicchh  aarree  eemmeerrggeenntt  iinn  nnaattuurree..  WWee  wwiisshh  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttwwoo  iissssuueess  aallssoo,,  
ttoo  bbee  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhiiss  ffoorrmmaall  mmeeeettiinngg..  WWee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  iinncclluuddee  tthheessee  iitteemmss  aallssoo  ffoorr  tthhee  ddiissccuussssiioonn..  
  

((11))  EEmmppllooyyeeeess  rreeccrruuiitteedd  bbyy  tthhee  DDooTT  aanndd  sseenntt  ffoorr  ttrraaiinniinngg  pprriioorr  ttoo  0011..1100..22000000  aanndd  wwhhoo  jjooiinneedd  dduuttyy  aafftteerr  tthhee  
ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  ––  rreeqquueessttiinngg  ttoo  ttrreeaatt  tthheemm  aass  DDooTT  rreeccrruuiitteeeess  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  oorrddeerr  ooff  
tthhee  HHoonn’’bbllee  KKeerraallaa  aanndd  RRaajjaasstthhaann  HHiigghh  CCoouurrttss..  
TThheerree  aarree  sseevveerraall  ooffffiicciiaallss  wwoorrkkiinngg  iinn  BBSSNNLL,,  wwhhoo  wweerree  rreeccrruuiitteedd  oonn  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunnddss  bbyy  tthhee  DDooTT  aanndd  
wweerree  sseenntt  ffoorr  pprree--aappppooiinnttmmeenntt  ttrraaiinniinngg  pprriioorr  ttoo  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  ii..ee..,,  bbeeffoorree  0011..1100..22000000..  HHoowweevveerr,,  
bbeeffoorree  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthheeiirr  ttrraaiinniinngg,,  BBSSNNLL  wwaass  ffoorrmmeedd..  TThhuuss,,  tthheeyy  jjooiinneedd  dduuttyy  iinn  BBSSNNLL..  AAllll  tthheessee  ooffffiicciiaallss  
sshhoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  aass  DDooTT  rreeccrruuiitteeeess,,  ssiinnccee  tthheeyy  wweerree  rreeccrruuiitteedd  aanndd  sseenntt  ffoorr  ttrraaiinniinngg  bbyy  tthhee  DDooTT..  HHoowweevveerr,,  
tthheessee  ooffffiicciiaallss  aarree  ttrreeaatteedd  aass  BBSSNNLL  rreeccrruuiitteeeess,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  tthheeiirr  eelliiggiibbiilliittyy  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonn  iiss  
jjeeooppaarriiddiisseedd..  TThhee  aaffffeecctteedd  ooffffiicciiaallss  hhaavvee  aapppprrooaacchheedd  vvaarriioouuss  ccoouurrttss..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt  tthhee  
HHoonn’’bbllee  CCAATT,,  JJaaiippuurr,,  HHoonn’’bbllee  CCAATT,,  CChhaannddiiggaarrhh,,  HHoonn’’bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  RRaajjaasstthhaann  aanndd  HHoonn’’bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  
KKeerraallaa  hhaavvee  hheelldd  tthhaatt  tthheessee  ooffffiicciiaallss  sshhoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  aass  DDooTT  rreeccrruuiitteeeess..  TThhee  HHoonn’’bbllee  KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt  hhaass  
oobbsseerrvveedd  aass  ffoolllloowwss  iinn  iitt’’ss  jjuuddggeemmeenntt..    
  

““……1177..  WWee  ddoo  nnoott  hheennccee  ffiinndd  aannyy  rreeaassoonn  ffoorr  UUnniioonn  ooff  IInnddiiaa  ttoo  ttaakkee  aa  vviieeww,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  
ppeettiittiioonneerrss  wwhhoo  wweerree  rreeccrruuiitteedd  aanndd  ddiissppaattcchheedd  ffoorr  iinndduuccttiioonn  ttrraaiinniinngg,,  ffrroomm  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd  
ddiiffffeerreennttllyy  ffrroomm  tthhoossee  ppoossiittiioonneedd  iiddeennttiiccaallllyy  wwhheenn  tthheerree  wwaass  aa  cchhaannggee  eeffffeecctteedd  iinn  tthhee  ppeennssiioonn  
rruulleess  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  0011..0011..22000044;;  aass  rreevveeaalleedd  ffrroomm  tthhee  OO..MM  rreelliieedd  oonn  bbyy  tthhee  JJaaiippuurr  BBeenncchh  ooff  tthhee  
AAddmmiinniissttrraattiivvee  TTrriibbuunnaall..””  

  
TThhee  jjuuddggeemmeennttss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ccoouurrttss  aass  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  ssppeeaakk  vvoolluummeess  aabboouutt  tthhee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ttoo  
ttrreeaatt  tthheessee  eemmppllooyyeeeess  aass  DDooTT  rreeccrruuiitteeeess..  HHoowweevveerr,,  iinnsstteeaadd  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  jjuuddggeemmeenntt,,  BBSSNNLL  hhaass  ffiilleedd  
aann  aappppeeaall  iinn  tthhee  HHoonn’’bbllee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt..  HHeennccee,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  BBSSNNLL  sshhoouulldd  ttaakkee  tthhee  nneeeeddffuull  sstteeppss  ttoo  
ppaavvee  tthhee  wwaayy  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  jjuuddggeemmeennttss  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  RRaajjaasstthhaann  HHiigghh  CCoouurrtt  aanndd  HHoonn’’bbllee  
KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt..  
  

((22))  VViioollaattiioonn  ooff  DDooPP&&TT  oorrddeerrss  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  vvaalliiddaattiioonn  ooff  tthhee  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaatteess  ooff  tthhee  SSTT  eemmppllooyyeeeess  ooff  
MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee..  
BBaasseedd  oonn  aa  fflliimmssyy  ccoommppllaaiinntt  ggiivveenn  bbyy  aann  oorrggaanniissaattiioonn  ccaalllleedd  OOFFRROOTT,,  mmoorree  tthhaann  880000  SSTT  ooffffiicciiaallss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  
MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee  aarree  bbeeiinngg  hhaarraasssseedd  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  vvaalliiddaattiioonn  ooff  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaatteess..  TThhee  DDooPP&&TT  lleetttteerr  
nnoo..3366001111//11//22001122--EEsstttt..((RReess..))  ddaatteedd  MMaarrcchh  1144,,  22001166  aanndd  DDooPP&&TT  lleetttteerr  nnoo..3366002222//11//22000077--EEsstttt..((RReess..))  ddaatteedd  2200tthh  
MMaarrcchh,,  22000077  ((ccooppiieess  eenncclloosseedd))  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaatteess  ooff  SSTT  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  ggeett  vvaalliiddaatteedd  bbyy  tthhee  
aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy  iittsseellff,,  tthhrroouugghh  tthhee  DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee,,  DDiissttrriicctt  CCoolllleeccttoorrss  aanndd  DDeeppuuttyy  CCoommmmiissssiioonneerrss  ooff  
tthhee  DDiissttrriicctt..      
  



HHoowweevveerr,,  tthheessee  oorrddeerrss  ooff  tthhee  DDooPP&&TT  aarree  nnoott  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee..  IInnsstteeaadd  ooff  ggeettttiinngg  
tthhee  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaatteess  vvaalliiddaatteedd  bbyy  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittyy,,  tthhee  SSTT  eemmppllooyyeeeess  aarree  bbeeiinngg  hhaarraasssseedd  ttoo  ggeett  tthheeiirr  
ccaassttee  cceerrttiiffiiccaatteess  vvaalliiddaatteedd  tthhrroouugghh  tthhee  ccaassttee  ssccrruuttiinnyy  ccoommmmiitttteeee  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  MMaahhaarraasshhttrraa  ssttaattee  
ggoovveerrnnmmeenntt..  BBSSNNLLEEUU,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//331188((MMHH))  ddaatteedd  1144..0088..22001199  ((ccooppyy  eenncclloosseedd))  hhaass  ddeemmaannddeedd  
tthhaatt  tthhee  DDooPP&&TT  oorrddeerrss  sshhoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  vvaalliiddaattiioonn  ooff  tthhee  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaatteess  ooff  tthhee  SSTT  
eemmppllooyyeeeess  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee..  TThhee  mmaatttteerr  iiss  ddiissccuusssseedd  sseevveerraall  ttiimmeess  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  ((HHRR))..  HHoowweevveerr,,  
ddeessppiittee  oouurr  pplleeaass,,  oonnccee  aaggaaiinn  tthhee  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  nnoo..AA//DDEE//SSCC--SSTT//FFaallssee--
FFaakkee//CCaassttee  CCeerrttiiffiiccaattee//22001166--1177//VVooll--IIII//CCoonnff//8800  DDaatteedd  aatt  MMuummbbaaii,,  33..1122..22001199  ((ccooppyy  eenncclloosseedd))  hhaass  ddiirreecctteedd  
tthhaatt  tthhee  SSTT  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  aappppllyy  oonnlliinnee  ttoo  tthhee  ccaassttee  ssccrruuttiinnyy  ccoommmmiitttteeee,,  ttoo  ggeett  ccaassttee  vvaalliiddiittyy  cceerrttiiffiiccaattee..  IItt  
iiss  aallssoo  ssttaatteedd  iinn  tthhaatt  lleetttteerr  tthhaatt,,  aaccttiioonn  wwoouulldd  bbee  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  aallll  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ddoo  nnoott  aappppllyy  oonnlliinnee  
bbeeffoorree  1133..1122..22001199..      

  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]    
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
EEnnccll::  AAss  aabboovvee..  

  
  
  
  
  
  
  


