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  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurreess  --  rreeqquueessttiinngg  nnee

aallll  AAtttteennttiioonn  DDaayy””  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy
nnssttrraattiioonnss,,  bbyy  wweeaarriinngg  bbllaacckk  bbaaddggeess,,  ttoo  
oorrttaanntt  iissssuueess..  OOnnee  aammoonngg  tthhee  iissssuueess  iiss  tthh

  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  rreeggaa
  HHoowweevveerr,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  nnoott  ttaakkeenn
ffoorr  tthhee  vviieewwss  ooff  iitt’’ss  ffiieelldd  lleevveell  ffuunnccttiioonnaa

nyy  ggoooodd  ssuuggggeessttiioonnss  hhaavvee  ccoommee..  WWee
eenntt,,  ffoorr  ttaakkiinngg  tthhee  nneeeeddffuull  aaccttiioonnss  ttoo  ccuurrttaa

oouulldd  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  aass

ooff  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurreess..  
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NNoottee  oonn  CCuurrttaaiilliinngg  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurree  iinn  BBSSNNLL..  
  
((AA))  EElleeccttrriicciittyy::--  

  

AA  hhuuggee  aammoouunntt  iiss  bbeeiinngg  ssppeenntt  oonn  EElleeccttrriicciittyy  bbiillllss..  TThhee  eelleeccttrriicciittyy  ccoonnssuummppttiioonn  iiss  iinnccrreeaassiinngg  yyeeaarr  
bbyy  yyeeaarr  wwiitthhoouutt  aannyy  pprrooppeerr  jjuussttiiffiiccaattiioonn..  EEffffoorrttss  nneeeedd  ttoo  bbee  mmaaddee  ttoo  ccuurrttaaiill  EElleeccttrriicciittyy  
ccoonnssuummppttiioonn..  TToo  rreedduuccee  tthhee  eexxppeennddiittuurree,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssuuggggeessttiioonnss  aarree  ggiivveenn::--  

  
11))  AAllmmoosstt  aallll  eexxcchhaannggee  bbuuiillddiinnggss  aarree  bbuuiilltt  ddeeccaaddeess  aaggoo  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tthheenn  tteecchhnnoollooggyy  ooff  

eexxcchhaannggee  eeqquuiippmmeennttss..  TThhee  cceennttrraalliizzeedd  AACC  iinnssttaalllleedd  aatt  tthhaatt  ttiimmee  ssttiillll  ccoonnttiinnuueess  iinn  cceennttrraall  ppllaacceess..  
RReeppllaaccee  iitt  wwiitthh  ssppiilltt  AACC..  

22))  SSoollaarr  EEnneerrggyy::  --  TThhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  SSoollaarr  EEnneerrggyy  SSyysstteemm  wwiillll  ccoonnssiiddeerraabbllyy  rreedduuccee  eelleeccttrriiccaall  
bbiillllss..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  iiss  aawwaarrddiinngg  ssuubbssiiddyy  ffoorr  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  ssoollaarr  ssyysstteemmss..  IInn  
MMaahhaarraasshhttrraa  CCiirrccllee  OOffffiiccee,,  tthhee  ssoollaarr  eeqquuiippmmeenntt  hhaass  bbeeeenn  iinnssttaalllleedd  aanndd  tthhee  eelleeccttrriicciittyy  bbiillll  hhaass  ggoott  
rreedduucceedd  rreemmaarrkkaabbllyy  aanndd  tthheeiirr  ttaarrggeett  iiss  ttoo  rreedduuccee  eenneerrggyy  bbiillll  bbyy  3355  CCrroorreess..  

33))  AAllll  4400  WW  ttuubbee  lliigghhttss  MMaayy  bbee  rreeppllaacceedd  wwiitthh  88//1122  WW  LLEEDD  bbuullbbss  iinn  pphhaasseedd  mmaannnneerr..  
44))  AAllll  ccaappaacciittoorrss  ooff  FFAANNss  hhaavvee  ttoo  bbee  cchhaannggeedd  wwiitthh  EElleeccttrroonniicc  ccaappaacciittoorrss  wwhhiicchh  wwiillll  rreedduuccee  eelleeccttrriicc  

ccoonnssuummppttiioonn..  
55))  SSiimmiillaarrllyy  ccoommppoouunndd  lliigghhttss  ooff  eexxcchhaannggeess  //  OOffffiicceess  ttoo  bbee  rreeppllaacceedd  bbyy  LLEEDD  bbuullbbss..      
66))  PPaayyiinngg  eelleeccttrriicciittyy  bbiillll  oonn  ttiimmee  wwiillll  ssaavvee  ssuurrcchhaarrggee  aammoouunntt..  
77))  SSttaaffff  qquuaarrtteerrss  ttoo  bbee  ggiivveenn  sseeppaarraattee  ddoommeessttiicc  iinnddiivviidduuaall  mmeetteerr,,  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoonnnneecctteedd  ttoo  

tthhee  ggeenneerraattoorrss..  
88))  EElleeccttrriicciittyy  BBiillllss  ccaann  bbee  aannaallyysseedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  llooaadd  ffaaccttoorr  iinn  eeaacchh  eexxcchhaannggee..  IInn  oonnee  eexxcchhaannggee  iinn  

WWaarrddhhaa  SSSSAA  aa  ffaauullttyy  PPFF  CCaappaacciittoorr  wwaass  ttaakkiinngg  ttoooo  mmuucchh  llooaadd  aanndd  wwaass  rreeppllaacceedd..  
99))  HHTT  ccoonnnneeccttiioonnss  ttoo  bbee  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  LLTT  ccoonnnneeccttiioonnss..  

  

((BB))  AAMMCC::--  
  

11))  AAMMCC  ttoo  tthhee  sswwiittcchheess  ttoo  bbee  oonn  tthhee  aaccttuuaall  wwoorrkkiinngg  ccoonnnneeccttiioonnss..  
22))  AAMMCC  ttoo  tthhee  EElleeccttrriiccaall  ffiittttiinnggss  ((TTuubbee  lliigghhtt,,  FFAANN,,  eettcc..))  hhaass  ttoo  bbee  ssccrraappppeedd..  
33))  EEnnoorrmmoouuss  aammoouunntt  iiss  ssppeenntt  ffoorr  AAMMCC  ooff  CCoommppuutteerrss..  TThhee    AAMMCC’’ss  aarree  ttoo  bbee  ccaanncceelllleedd  aanndd  tthhee  

ccoommppuutteerrss  ccaann  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  oouurr  tteecchhnniiccaall  ssttaaffff..  
  

((CC))  EExxppeennddiittuurree  oonn  vveehhiicclleess::--  
  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  ssttooppppeedd  ppuurrcchhaassiinngg  iitt’’ss  oowwnn  vveehhiicclleess,,  aanndd  iiss  uussiinngg  hhiirreedd  vveehhiicclleess..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  
uuss,,  aa  hhuuggee  mmoonneeyy  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  ggooiinngg  iinnttoo  tthhee  ddrraaiinn..  TThhoouussaannddss  ooff  vveehhiicclleess  aarree  bbeeiinngg  
eennggaaggeedd  oonn  ccoonnttrraacctt  bbaassiiss..  AA  ssiizzeeaabbllee  ppaarrtt  ooff  tthheessee  vveehhiicclleess  aarree  llyyiinngg  iiddllee  iinn  tthhee  ooffffiiccee  pprreemmiisseess  ffoorr  
mmoosstt  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddaayy..  PPaayyiinngg  CCoommppaannyy’’ss  mmoonneeyy  ffoorr  kkeeeeppiinngg  tthhee  vveehhiicclleess  iiddllee,,  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  
ccrriimmiinnaall  wwaassttee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  mmoonneeyy..  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  hhiirriinngg  VVeehhiicclleess  ffoorr  tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  
EExxeeccuuttiivveess  ttoo  ccoommee  ttoo  ooffffiiccee..  EEaacchh  ccaarr  ccaarrrriieess  aa  ssiinnggllee  ooffffiicceerr,,  aanndd  hheennccee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  vveehhiicclleess  
bbeeiinngg  eennggaaggeedd  iiss  hhuuggee..  WWee  hhaavvee  aallssoo  rreecceeiivveedd  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ccoommppllaaiinnttss  ffrroomm  oouurr  
ffuunnccttiioonnaarriieess,,  ppooiinnttiinngg  oouutt  tthhee  mmiissuussee  ooff  vveehhiicclleess  ffoorr  ppeerrssoonnaall  nneeeeddss..  TToo  rreedduuccee  tthhee  eexxppeennddiittuurree,,  
tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssuuggggeessttiioonnss  aarree  ggiivveenn::--  

  

11))  CCaarr  ppoooolliinngg  ssyysstteemm  sshhoouulldd  bbee  iinnttrroodduucceedd,,  ttoo  rreedduuccee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  vveehhiicclleess  bbeeiinngg  hhiirreedd..  TThheerree  
sshhoouulldd  bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  ccoonnttrrooll,,  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  ccaarr  ppoooolliinngg  ssyysstteemm,,  ttoo  aavvooiidd  mmiissuussee  ooff  vveehhiicclleess,,  
aanndd  aallssoo  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  vveehhiicclleess  ddoo  nnoott  rreemmaaiinn  iiddllee..  

22))  IInn  mmoosstt  ooff  tthhee  cciittiieess  aanndd  ttoowwnnss,,  UUBBEERR  aanndd  OOLLAA  sseerrvviicceess  aarree  aavvaaiillaabbllee..  TThheessee  sseerrvviicceess  ccaann  bbee  
uuttiilliisseedd  aanndd  tthhee  aammoouunntt  ppaaiidd  ffoorr  ssuucchh  sseerrvviicceess  bbyy  ooffffiicceerrss  ccaann  bbee  rreeiimmbbuurrsseedd..  

  

((DD))  CCoonnssuummppttiioonn  ooff  ddiieesseell  ooiill::--  
  

TThheerree  aarree  lloott  ooff  lloooopphhoolleess  iinn  mmoonniittoorriinngg  ooff  ddiieesseell  ccoonnssuummppttiioonn..  TThhee  ddiieesseell  ooiill  nneeeeddss  ttoo  bbee  ssppaarriinnggllyy  
uusseedd,,  wwhheenneevveerr  tthheerree  aarree  ppoowweerr  ccuuttss  aafftteerr  eexxhhaauussttiioonn  ooff  BBaatttteerryy..  BBaatttteerriieess  aarree  nnoott  aappppeeaarrss  ttoo  hhaavvee  
bbeeeenn  mmaaiinnttaaiinneedd..  IItt  iiss  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  hhuuggee  ddiieesseell  ccoonnssuummppttiioonn  wwaass  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  
PPoowweerr  CCuuttss  iinn  AAPP..  
  

((EE))  MMaaiinntteennaannccee  ooff  BBaatttteerriieess::--  
  

BBaatttteerriieess  aarree  nnoott  pprrooppeerrllyy  mmaaiinnttaaiinneedd..  DDuuee  ttoo  wwhhiicchh,,  bbaatttteerriieess  aarree  ggeettttiinngg  ddiisscchhaarrggeedd  aanndd  
bbeeccoommiinngg  uunnsseerrvviicceeaabbllee..  NNeeeedd  ffoorr  rreeppllaacceemmeenntt  bbaatttteerriieess  aarree  aarriisseedd  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  uunnnneecceessssaarryy  
eexxppeennddiittuurree..  IIff  pprrooppeerr  ccaarree  iiss  ttaakkeenn  ssuucchh  eexxppeennddiittuurree  oonn  ppuurrcchhaassee  ooff  bbaatttteerriieess  ccaann  bbee  ccuurrttaaiilleedd..  
  



((FF))  PPaayymmeenntt  ooff  IInntteerreesstt//PPeennaallttiieess  oonn  MMuunniicciippaall  TTaaxxeess::--  
  

IItt  iiss  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  mmaannyy  SSSSAAss  aarree  ppaayyiinngg  hhuuggee  aammoouunnttss  ooff  PPeennaallttiieess  //  IInntteerreesstt  oonn  MMuunniicciippaall  ttaaxxeess  
eeiitthheerr  dduuee  ttoo  nneegglliiggeennccyy  iinn  ttiimmeellyy  ppaayymmeenntt  oorr  dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  pprrooppeerr  kknnoowwlleeddggee  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..  TThhiiss  
nneeeedd  ttoo  bbee  pprrooppeerrllyy  mmoonniittoorreedd..  
  

((GG))  PPaayymmeenntt  ooff  PPeennaallttiieess//IInntteerreesstt  oonn  IInnccoommee  TTaaxx::--  
  

IItt  iiss  oobbsseerrvveedd  tthheerree  aarree  hheeaavvyy  aammoouunnttss  ppaaiidd  iinn  wwaayy  ooff  ppeennaallttiieess  //  IInntteerreessttss  oonn  IInnccoommee  TTaaxx  bbyy  
SSSSAAss,,  dduuee  ttoo  wwrroonngg  ccaallccuullaattiioonn//mmiissccaallccuullaattiioonn  ooff  IInnccoommee  ttaaxx  ppaayyaabbllee  oorr  oonn  ddeellaayyeedd  ppaayymmeennttss..  
TThheerree  iiss  nnoo  sseeppaarraattee  hheeaadd  iinn  TTBB  ttoo  sshhooww  ssuucchh  ppaayymmeennttss  sseeppaarraatteellyy..  PPeennaallttiieess  //  IInntteerreessttss  aarree  
bbooookkeedd  iinn  tthhee  ssaammee  hheeaadd  aass  iiff  iitt  iiss  tthhee  aaccttuuaall  TTAAXX  ppaaiidd..  
  

((HH))  PPaayymmeenntt  ooff  PPeennaallttiieess//IInntteerreesstt  oonn  SSeerrvviiccee  TTaaxx  &&  GGSSTT::--  
  

IItt  iiss  oobbsseerrvveedd  tthheerree  aarree  hheeaavvyy  aammoouunnttss  ppaaiidd  iinn  wwaayy  ooff  ppeennaallttiieess  //  IInntteerreessttss  oonn  SSeerrvviiccee  TTaaxx  //  GGSSTT  bbyy  
SSSSAAss,,  dduuee  ttoo  wwrroonngg  ccaallccuullaattiioonn//mmiissccaallccuullaattiioonn  ooff  IInnccoommee  ttaaxx  ppaayyaabbllee  oorr  oonn  ddeellaayyeedd  ppaayymmeennttss..  
TThheerree  iiss  nnoo  sseeppaarraattee  hheeaadd  iinn  TTBB  ttoo  sshhooww  ssuucchh  ppaayymmeennttss  sseeppaarraatteellyy..  PPeennaallttiieess//IInntteerreessttss  aarree  
bbooookkeedd  iinn  tthhee  ssaammee  hheeaadd  aass  iiff  iitt  iiss  tthhee  aaccttuuaall  TTAAXX  ppaaiidd..  
  

((II))  PPaayymmeenntt  ooff  ssuurrcchhaarrggee  oonn  EElleeccttrriicciittyy  BBiillllss::--  
  

IItt  iiss  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  lloott  ooff  aammoouunnttss  aarree  bbeeiinngg  ppaaiidd  aass  SSuurrcchhaarrggee  oonn  EElleeccttrriicciittyy  BBiillllss,,  dduuee  ttoo  ddeellaayy  iinn  
ppaayymmeenntt..  TThhiiss  iiss  dduuee  ttoo  ddeeffeeccttiivvee  pprroocceedduurree  ooff  pprroocceessssiinngg  ooff  eelleeccttrriicciittyy  pprroocceedduurree..  
  

((JJ))  PPrruuddeenntt  ssppeennddiinngg  oonn  MMaaiinntteennaannccee::--  
  

IItt  iiss  oobbsseerrvveedd  iinn  SSSSAAss  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  pprruuddeenntt  ssppeennddiinngg  oonn  MMaaiinntteennaannccee..  NNoo  pprrooppeerr  cchheecckkiinngg  aanndd  
ssccrruuttiinnyy  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittiieess  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  tthhee  rreeqquuiissiittiioonn  ffoorr  tteemmppoorraarryy  aapppplliiccaattiioonn  
ppaasssseedd  tthhrroouugghh  ffoorr  aapppprroovvaall  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  TTeemmppoorraarryy  AAddvvaannccee..  FFuurrtthheerr  tthhee  aaccccoouunnttss  wwiinngg  
rreeqquuiirreedd  ttoo  cchheecckk  tthhee  vvoouucchheerrss  wwhheenn  pphhyyssiiccaall  vvoouucchheerrss  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  bbooookkiinngg  tthhee  eexxppeennddiittuurree  bbyy  
aaddjjuussttiinngg  tteemmppoorraarryy  aaddvvaannccee  iiss  nnoott  bbeeiinngg  ddoonnee..  IItt  iiss  ssuuggggeesstteedd  tthhee  TTeemmppoorraarryy  aaddvvaannccee  aaccccoouunnttss  
nneeeedd  ttoo  bbee  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  VViiggiillaannccee  SSccrruuttiinnyy  aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  MMeeddiiccaall  BBiillllss  aatt  SSSSAA  lleevveell  uunnddeerr  tthhee  
ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  CCiirrccllee  VViiggiillaannccee..  
  

((KK))  TTAACC  MMeeeettiinngg::--  
  

11))  NNoo  ooff  TTAACC  MMeeeettiinnggss  ccaann  bbee  rreedduucceedd..  
22))  NNoo  ggiifftt  ttoo  TTAACC  MMeemmbbeerrss..  
33))  TTAACC  MMeeeettiinnggss  oonnllyy  oonn  EEvveenniinngg  hhoouurrss  ssoo  tthhaatt  lluunncchh  eexxppeennddiittuurree  iiss  rreedduucceedd..  
44))  SSlloowwllyy  rreedduucciinngg  nnoo  ooff  TTAACC  MMeemmbbeerrss..  

  

((LL))  PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee::--  
  

TThhee  EExxppeennddiittuurree  oonn  PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  iiss  bboorrnnee  bbyy  BBSSNNLL..  IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhiiss  

eexxppeennddiittuurree  hhaass  ttoo  bbee  bboorrnnee  bbyy  DDOOTT..  
  

((MM))  BBuuiillddiinngg::--  
  

11))  VVaaccaattee  rreenntteedd  bbuuiillddiinnggss  aanndd  uussee  oowwnn  bbuuiillddiinngg..  
22))  VVaaccaanntt  ssppaacceess  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  rreevveennuuee  eeaarrnniinngg..      
33))  VVaaccaanntt  ssttaaffff  QQuuaarrtteerrss  ccaann  bbee  ggiivveenn  ffoorr  rreenntt  aafftteerr  ccoommpplleettiinngg  rreeppaaiirr  wwoorrkkss  
44))  SShhiiffttiinngg  ooff  ooffffiiccee  ooff  tthhee  CChhiieeff  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr,,  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorryy  KKoollkkaattttaa  ttoo  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorryy  

AAlliippuurr  wwiillll  rreessuulltt  iinn  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  vvaaccaanntt  ssppaaccee  ooff  TTeelleeccoomm  ffaaccttoorryy  AAlliippuurr..  MMoorreeoovveerr  tthhee  rreessuullttaanntt  
vvaaccaannccyy  aatt  tthhee  pprreesseenntt  ssiittee  ccaann  bbee  uuttiilliizzeedd  ccoommmmeerrcciiaallllyy  bbyy  BBSSNNLL  wwhhiicchh  mmaayy  eeaarrnn  
aapppprrooxxiimmaatteellyy  RRss..1100  LLaakkhhss..  

  

((NN))  MMeeeettiinnggss::--  
  

11))  AAllll  ttyyppeess  ooff  MMeeeettiinnggss  sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniizzeedd  iinn  DDeeppaarrttmmeennttaall  BBuuiillddiinngg,,  ccoonnffeerreennccee  HHaallllss,,  eettcc..  
22))  AAvvooiidd  mmeeeettiinngg  iinn  SSttaarr  HHootteellss..  
33))  EEnnccoouurraaggee  ssttaayy  aarrrraannggeemmeennttss  iinn  DDeeppaarrttmmeennttaall  iinnssppeeccttiioonn  qquuaarrtteerrss..  
44))  MMeeeettiinnggss  ccaann  bbee  aarrrraannggeedd  tthhrroouugghh  wweebb  ccoonnffeerreenncceess..  
55))  TTrraavveell  EExxppeennddiittuurree..  
66))  TTrraavveell  bbyy  FFlliigghhtt  sshhoouulldd  bbee  aalllloowweedd  iinn  eeccoonnoommiicc  ccllaassss  oonnllyy..  
77))  FFoorreeiiggnn  TToouurr  sshhoouulldd  bbee  oonnllyy  oonn  eesssseennttiiaall  rreeqquuiirreemmeenntt..  
88))  BBuuss  aanndd  RRaaiill  JJoouurrnneeyy  sshhoouulldd  bbee  pprroommootteedd  iinnsstteeaadd  ooff  hhiirreedd  //  GGoovveerrnnmmeenntt  vveehhiicclleess  JJoouurrnneeyy..  
99))  RReeiimmbbuurrsseemmeenntt  ooff  SSaallaarryy  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  wwoorrkkiinngg  iinn  DDOOTT  //  TTEERRMMCCEELLLL  aanndd  BBBBNNLL..  

  
  
  



  
  
((OO))  CClloossuurree::--  
  

11))  EEccoonnoommiiccaallllyy  NNoonn  VViiaabbllee  ssmmaallll  EExxcchhaannggeess  sshhoouulldd  bbee  cclloosseedd  
22))  SSccrraappppiinngg  tthhee  wwaassttee  mmaatteerriiaallss  aanndd  vveehhiicclleess..  
33))  SSppoonnssoorriinngg  ooff  BBiigg  EEvveennttss  ttoo  bbee  ssttooppppeedd..  TThhee  rreecceenntt  CCrriicckkeett  sseerriieess  hheelldd  iinn  SSrrii  LLaannkkaa  iinnccuurrrreedd  

hhuuggee  eexxppeennssee..  
44))  PPrriinnttiinngg  ooff  TTeelleepphhoonnee  BBiillllss::  --  PPrriinnttiinngg  ooff  TTeelleepphhoonnee  BBiillllss  ccaann  bbee  ssttooppppeedd  aanndd  bbiillllss  ccaann  bbee  sseenntt  

tthhrroouugghh  eemmaaiill..      
55))  CClloossuurree  ooff  ssmmaallll  CCSSCCss  wwiitthh  mmoonntthhllyy  rreevveennuuee  ooff  RRss..2200,,000000//--  oorr  bbeellooww..  
66))  IInnttrroodduuccee  55  ddaayyss  wweeeekk  iinn  BBSSNNLL,,  ssoo  tthhaatt  eelleeccttrriiccaall,,  wwaatteerr,,  ttrraannssppoorrtt  aanndd  ootthheerr  eexxppeennddiittuurreess..  
77))  TTeelleeccoomm  ffaaccttoorriieess  aarree  hhaavviinngg  vvaaccaanntt  ssppaaccee  aanndd  iitt  ccaann  bbee  rreenntteedd  oouutt..  
88))  UUSSOO  SSiitteess  aarree  cclloosseedd  bbyy  tthhee  oorrddeerr  ooff  GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa,,  bbuutt  BBSSNNLL  iiss  ssttiillll  ppaayyiinngg  rreenntt,,  wwhhiicchh  iiss  ttoo  bbee  

ssttooppppeedd..  
99))  PPaayymmeenntt  ooff  dduueess  ttoo  GGoovveerrnnmmeenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  ootthheerrss::--  PPaayymmeenntt  ooff  dduueess  ttoo  

GGoovveerrnnmmeenntt  oorrggaanniissaattiioonnss  ssuucchh  aass  IInnccoommee  TTaaxx,,  GGSSTT,,  EElleeccttrriicciittyy  aanndd  ootthheerrss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  oonn  
dduuee  ddaattee..    DDuuee  ttoo  tthhee  ffaaiilluurree  ooff  tthheessee  ppaayymmeennttss  oonn  dduuee  ddaattee,,  ppeennaallttiieess  iinn  ccrroorreess  ooff  RRuuppeeeess  aarree  
mmaaddee..  TThhiiss  sshhoouulldd  bbee  aavvooiiddeedd..    IInn  mmaannyy  ffiieelldd  uunniittss  ppeennaallttyy  ppaayymmeennttss  aarree  mmaaddee  iinn  tthhee  TTaaxx  
hheeaaddss,,  bbeeccaauussee  tthheerree  iiss  nnoo  sseeppaarraattee  hheeaadd  ffoorr  tthhee  ppeennaallttiieess..      

1100))  FFoorr  AAllll  mmeeeettiinnggss  VViiddeeooccoonnffeerreenncciinngg  sshhoouulldd  bbee  uusseedd,,  ttoo  aavvooiidd  HHootteell  aanndd  ttrraavveell  eexxppeennsseess..  
1111))  SSppoonnssoorrsshhiipp  ooff  bbiigg  eevveennttss  ttoo  bbee  ssttooppppeedd..  RReecceenntt  CCrriicckkeett  SSeerriieess  iinnvvoollvveedd  aa  lloott  ooff  eexxppeennsseess..  
1122))  IIQQ  aarree  kkeepptt  vvaaccaanntt  aanndd  iiss  nnoott  ggiivveenn  ttoo  ssttaaffff..  IIQQss  sshhoouulldd  bbee  bbooookkeedd  tthhrroouugghh  EERRPP  aanndd  aavvaaiillaabbiilliittyy  

ppoossiittiioonn  sshhoouulldd  bbee  aavvaaiillaabbllee  oonnlliinnee..  RReevveennuuee  ccaann  bbee  ggeenneerraatteedd  aaccccoorrddiinnggllyy..  
  
  

************  
  


