
MINUTES OF THE BOARD MEETING DATED 16-12-2020

DEENDAYAL PORT TRUST
MINUTES OF THE MEETING NO.5 OF 2020-22 OF THE
BOARD OF TRUSTEES OF THE PORT OF DEENDAYAL HELD
AT 1000 HOURS ON WEDNESDAY, 16th DECEMBER 2020,
AT GANDHIDHAM

PP RR EE SS EE NN TT

11.. SShhrrii SS..KK.. MMeehhttaa,, IIFFSS,,
CChhaaiirrmmaann,, DDPPTT

22.. SShhrrii SSaannjjaayy BBaannddooppaaddhhyyaayyaa,, IIAASS,, ((TThhrroo’’ VVCC))
AAddddll.. SSeeccrreettaarryy,, MMiinniissttrryy ooff SShhiippppiinngg

33.. SShhrrii TT..VV..RRaavvii,, IIRRSS
CCoommmmiissssiioonneerr ooff CCuussttoommss

44.. SShhrrii PPrraabbhhaatt KKuummaarr,, IIRRTTSS,,
CChhiieeff FFrreeiigghhtt TTrraannssppoorrttaattiioonn MMaannaaggeerr,,
WWeesstteerrnn RRaaiillwwaayy,, MMuummbbaaii

55.. DDIIGG RRaajjeesshh MMaakkwwaannaa,, TTMM && BBAARR,, ((TThhrroo’’ VVCC))
CChhiieeff ooff SSttaaffff,, HHeeaaddqquuaarrtteerrss,, CCooaasstt GGuuaarrdd RReeggiioonnaall ((NNWW)),, AA’’bbaadd

66.. SShhrrii NNaannddeeeesshh SShhuukkllaa,, IIRRTTSS,,
DDyy.. CChhaaiirrmmaann,, DDPPTT

77.. CCaapptt.. SSaannttoosshhkkuummaarr DDaarrookkaarr,,
PPrriinncciippaall OOffffiicceerr,, MMeerrccaannttiillee MMaarriinnee DDeeppaarrttmmeenntt

88.. SShhrrii LL.. SSaattyyaannaarraayyaann,,
TTrruusstteeee,, RReepprreesseennttiinngg LLaabboouurr

AAllssoo pprreesseenntt

SShhrrii CC.. HHaarriicchhaannddrraann,, SSeeccrreettaarryy

AAtt tthhee oouuttsseett,, CChhaaiirrmmaann wweellccoommeedd tthhee TTrruusstteeeess ttoo tthhee MMeeeettiinngg..

II.. LLeeaavvee ooff aabbsseennccee::--

TThhee ffoolllloowwiinngg TTrruusstteeeess wweerree ggrraanntteedd lleeaavvee ooff aabbsseennccee::--

11.. SSmmtt.. AAvvaannttiikkaa SSiinngghh AAuullaakkhh,, IIAASS,,
CCEEOO && VViiccee CChhaaiirrmmaann,, GGMMBB

22.. SShhrrii BBiibbhhaasshh KKuummaarr TThhaakkuurr,, IIFFSS,,
DDyy.. DDiirreeccttoorr GGeenneerraall ooff FFoorreessttss ((CCeennttrraall)),, BBhhooppaall

33.. CCoommmmooddoorree RRaajjiivv AAsshhookk,,
NNaavvaall OOffffiicceerr--iinn--CChhaarrggee

33.. DDeevveellooppmmeenntt ooff 1133tthh MMuullttiippuurrppoossee CCaarrggoo ((OOtthheerr tthhaann
LLiiqquuiidd//CCoonnttaaiinneerr CCaarrggoo)) BBeerrtthh –– AAccttiioonn TTaakkeenn RReeppoorrtt iinn rreessppeecctt ooff
iinn--pprriinncciippaall aapppprroovvaall ooff tthhee BBooaarrdd ffoorr ppaayymmeenntt ooff ddeebbtt dduuee ttoo tthhee
lleennddeerrss__________________________________________________________________________________________________
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RReessoolluuttiioonn

7799

RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee tthhee ppaayymmeenntt ooff RRss..118833,,9900,,0044,,447711..0000 ((ii..ee.. 9900%%
ooff tthhee ddeebbtt dduuee)) aalloonngg wwiitthh tthhee iinntteerreesstt @@ 66..7733%% ((aass aaggaaiinnsstt tthhee
iinntteerreesstt ppaayyaabbllee aass ppeerr AArrttiiccllee 1177..55 ooff CCoonncceessssiioonn AAggrreeeemmeenntt &&
TTrriibbuunnaall OOrrddeerr ddaatteedd 1188..0088..22001199)) ttoo tthhee LLeennddeerrss,, ffrroomm tthhee ddaattee ooff
ttaakkiinngg oovveerr tthhee tteerrmmiinnaall bbyy DDPPTT iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh AArrttiiccllee 1177..11((bb)) ooff
tthhee CCoonncceessssiioonn AAggrreeeemmeenntt..

44.. DDeessiiggnn,, SSuuppppllyy,, IInnssttaallllaattiioonn,, TTeessttiinngg aanndd CCoommmmiissssiioonniinngg ooff AAcccceessss
CCoonnttrrooll SSyysstteemm aatt vvaarriioouuss ppllaacceess aatt VVaaddiinnaarr,, KKaannddllaa aanndd GGaannddhhiiddhhaamm
ooff KKaannddllaa PPoorrtt TTrruusstt wwiitthh CCoommpprreehheennssiivvee OOppeerraattiioonn aanndd MMaaiinntteennaannccee
CCoonnttrraacctt ((IImmpplleemmeennttaattiioonn ooff PPhhaassee--II)) -- EExxtteennssiioonn ooff ttiimmee lliimmiitt ffoorr
CCoommpprreehheennssiivvee OOppeerraattiioonn aanndd MMaaiinntteennaannccee –– rreegg..______________________________

RReessoolluuttiioonn
8800

RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee ffoorr tthhee wwoorrkk ooff ""DDeessiiggnn,, SSuuppppllyy,, IInnssttaallllaattiioonn,,
TTeessttiinngg aanndd CCoommmmiissssiioonniinngg ooff AAcccceessss CCoonnttrrooll SSyysstteemm aatt vvaarriioouuss
ppllaacceess aatt VVaaddiinnaarr,, KKaannddllaa aanndd GGaannddhhiiddhhaamm ooff KKaannddllaa PPoorrtt TTrruusstt wwiitthh
CCoommpprreehheennssiivvee OOppeerraattiioonn aanndd mmaaiinntteennaannccee CCoonnttrraacctt
((IImmpplleemmeennttaattiioonn ooff PPhhaassee--II))

aa)) GGrraanntt tthhee eexxtteennssiioonn ooff ttiimmee lliimmiitt ffoorr 0033 ((TThhrreeee)) mmoonntthhss ii..ee.. uupp
ttoo 3311..1122..22002200 wwiitthhoouutt LLDD..

bb)) TThhee AAnnttiicciippaatteedd VVaarriiaattiioonn ccoosstt ooff tthhee wwoorrkk iinncclluuddiinngg TThhrreeee
MMoonntthhss EExxtteennssiioonn iiss RRss..2288,,9944,,6644,,557711..9966 ii..ee.. 66..0088%% eexxcceessss ooff
aawwaarrddeedd TTeennddeerr ccoosstt ooff RRss..2277,,2288,,6666,,336611//-- aanndd 11..1166%% aabboovvee tthhee
RReevviisseedd ssaannccttiioonn ccoosstt ooff RRss..2288,,6611,,4411,,330066..9966 wwhhiicchh iiss aallrreeaaddyy
aapppprroovveedd bbyy tthhee BBooaarrdd vviiddee RReessoolluuttiioonn NNoo..3355 iinn iittss mmeeeettiinngg hheelldd
oonn 2255..0066..22002200

55.. AApppprroovvaall ffoorr aacccceeppttaannccee ooff tthhee RReevviisseedd ccoosstt ffoorr tthhee wwoorrkk ooff
““PPrroovviiddiinngg RRaaiill CCoonnnneeccttiivviittyy ttoo BBeerrtthh NNooss..1133,, 1144,, 1155 && 1166 ffrroomm ttaakkee--
ooffff ppooiinntt ttoo wweesstt eenndd ooff bbeerrtthh aatt KKaannddllaa PPoorrtt”” bbyy IInnddiiaann PPoorrtt RRaaiill
CCoorrppoorraattiioonn LLttdd.. ((IIPPRRCCLL)),, aatt aann RReevviisseedd EEssttiimmaatteedd ccoosstt ooff RRss..112277..33
ccrroorreess..__________________________________________________________________________________________________

RReessoolluuttiioonn
8811

11.. RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee tthhee rreevviisseedd eessttiimmaattee ccoosstt ooff RRss..112277..2299
ccrroorreess ffoorr tthhee wwoorrkk ooff ““PPrroovviiddiinngg RRaaiill ccoonnnneeccttiivviittyy ttoo bbeerrtthh
NNoo..1133,, 1144,, 1155 && 1166 ffrroomm ttaakkee--ooffff ppooiinntt ttoo wweesstt eenndd ooff bbeerrtthh aatt
KKaannddllaa PPoorrtt”” eexxeeccuutteedd bbyy IInnddiiaann PPoorrtt RRaaiill CCoorrppoorraattiioonn LLttdd..
((IIPPRRCCLL))..
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22.. TToo rraattiiffyy tthhee aaccttiioonn ttaakkeenn ffoorr eexxeeccuuttiioonn ooff aaddddiittiioonnaall wwoorrkk ooff

iinntteerrnnaall rraaiillwwaayy lliinneess wwiitthh EEnnggiinnee rreevveerrssaall ffaacciilliittyy iinncclluuddiinngg
ccoonnssttrruuccttiioonn ooff llooaaddiinngg ppllaattffoorrmm oonn bbeerrtthh NNoo..1155 && 1166 ttoo bbee
eexxeeccuutteedd bbyy MM//ss.. IInnddiiaann PPoorrtt RRaaiill CCoorrppoorraattiioonn LLttdd.. ((IIPPRRCCLL))..

66.. BBooaarrdd NNoottee ffoorr aacccceeppttaannccee ooff tthhee rreevviisseedd tteerrmmss && ccoonnddiittiioonnss aanndd
aacccceeppttaannccee ooff RReevviisseedd CCoommmmeerrcciiaall ooffffeerr ooff NNIISSGG,, HHyyddeerraabbaadd,, ffoorr
““AAppppooiinnttmmeenntt ooff CCoonnssuullttaanntt,, ffoorr aa)) AAuuggmmeennttaattiioonn ooff CCCCTTVV nneettwwoorrkkss
ffoorr PPoorrtt aasssseettss ((bb)) GGaapp AAnnaallyyssiiss ffoorr aauuggmmeennttaattiioonn ooff RRFFIIDD bbaasseedd II..TT..
AAsssseettss ooff tthhee PPoorrtt && ((cc)) IInntteeggrraattiioonn//SSyynncchhrroonniizzaattiioonn wwiitthh SSAAPP HHaannaa
bbaasseedd EERRPP,, PP..OO..SS.. && PPCCSS 11..xx tthhrroouugghh nnoommiinnaattiioonn bbaassiiss ttoo NNaattiioonnaall
IInnssttiittuuttee ffoorr SSmmaarrtt GGoovveerrnnmmeenntt,, HHyyddeerraabbaadd,, aa GGoovveerrnnmmeenntt ooff IInnddiiaa
EEnntteerrpprriissee..____________________________________________________________________________________________

RReessoolluuttiioonn
8822

RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee tthhee ffoolllloowwiinngg::--

((aa)) AAcccceeppttaannccee aanndd aapppprroovvaall ooff tthhee RReevviisseedd FFiinnaall CCoommmmeerrcciiaall OOffffeerr
ooff NNIISSGG,, HHyyddeerraabbaadd,, ooff RRss..5566,,0000,,000000//-- pplluuss GGSSTT ffoorr PPhhaassee--II &&
IIII.. ((DD22 RRss..1166,,0000,,000000//-- xx 22 == 3322,,0000,,000000//-- DD33 RRss..44,,0000,,000000// xx 22
== RRss..88,,0000,,000000//--,, DD44 RRss..44,,0000,,000000//-- xx 22 == RRss..88,,0000,,000000//--,,
DD55 RRss..44,,0000,,000000//-- xx 22 == RRss..88,,0000,,000000//-- pplluuss GGSSTT eexxttrraa,, aass
aapppplliiccaabbllee dduurriinngg ppaayymmeenntt ooff eeaacchh ssttaaggee))

((bb)) AAcccceeppttaannccee aanndd aapppprroovvaall ooff tthhee RReevviisseedd FFiinnaall CCoommmmeerrcciiaall ooffffeerr
ooff NNIISSGG,, HHyyddeerraabbaadd ooff RRss..7722,,0000,,000000//-- ++ 1155%% NNIISSGG hhaannddlliinngg
cchhaarrggeess ooff RRss..1100,,8800,,000000//-- == RRss..8822,,8800,,000000//-- eexxcclluuddiinngg GGSSTT)) ffoorr
ddeeppllooyymmeenntt ooff ttwwoo rreessoouurrcceess ffoorr 1122 mmoonntthhss iinn PPhhaassee-- II aanndd
OOnnee rreessoouurrccee ffoorr PPhhaassee--IIII sseeppaarraatteellyy ii..ee.. ((RRss..22,,0000,,000000 ppeerr
rreessoouurrccee xx 11 xx 1155%% NNIISSGG hhaannddlliinngg cchhaarrggeess pplluuss GGSSTT eexxttrraa))..

((cc)) IIssssuuee ooff RReevviisseedd wwoorrkk oorrddeerr ttoo NNIISSGG,, HHyyddeerraabbaadd,, oonn
nnoommiinnaattiioonn bbaassiiss ffoorr tthhee wwoorrkk ooff aacccceeppttaannccee ooff tthhee CCoommmmeerrcciiaall
OOffffeerr ffoorr ““AAppppooiinnttmmeenntt ooff CCoonnssuullttaanntt ffoorr aa)) AAuuggmmeennttaattiioonn ooff
CCCCTTVV nneettwwoorrkkss ffoorr PPoorrtt aasssseettss ((bb)) GGaapp AAnnaallyyssiiss ffoorr
aauuggmmeennttaattiioonn ooff RRFFIIDD bbaasseedd II..TT.. AAsssseettss ooff tthhee PPoorrtt &&
((cc)) IInntteeggrraattiioonn//ssyynncchhrroonniizzaattiioonn wwiitthh SSAAPP HHaannaa bbaasseedd EERRPP,,
PP..OO..SS.. && PPCCSS 11..xx tthhrroouugghh nnoommiinnaattiioonn bbaassiiss ttoo NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee
ffoorr SSmmaarrtt GGoovveerrnnmmeenntt,, HHyyddeerraabbaadd,, aa GGoovveerrnnmmeenntt ooff IInnddiiaa
EEnntteerrpprriissee aatt aa ttoottaall eessttiimmaatteedd ccoosstt ooff RRss..11,,6666,,8800,,000000 ((GGSSTT
eexxttrraa aass aapppplliiccaabbllee)) ffoorr sseeppaarraattee PPhhaassee--II aanndd PPhhaassee--IIII tteennddeerr
ii..ee.. PPhhaassee –– II sseelleeccttiioonn ooff ssyysstteemm iinntteeggrraattoorr ffoorr ssuuppppllyy aanndd
iinnssttaallllaattiioonn ooff RRFFIIDD bbaasseedd ssoolluuttiioonn ffoorr tthhee PPoorrtt && PPhhaassee –– IIII
SSeelleeccttiioonn ooff ssyysstteemm iinntteeggrraattoorr ffoorr AAuuggmmeennttaattiioonn ooff CCCCTTVV aacccceessss
bbaasseedd ssuurrvveeiillllaannccee ssyysstteemm,, aass aapppprroovveedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff
TTrruusstteeeess ooff tthhee PPoorrtt,, vviiddee RReessoolluuttiioonn NNoo..5566 ooff 1111--0099--22002200..
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((dd)) IIff ffoorr aannyy rreeaassoonn,, tthhee bbiidd iiss ccaanncceelllleedd aanndd bbiidd pprroocceessss iiss
rreeppeeaatteedd,, ppaayymmeenntt ooff aaddddiittiioonnaall cchhaarrggeess ffoorr ssttaaggeess DD33,, DD44 && DD55
ttoottaalliinngg ttoo RRss..1122,,0000,,000000//-- ((GGSSTT eexxttrraa aass aapppplliiccaabbllee)) oonn eeaacchh
iinnssttaannccee..

((ee)) PPaayymmeenntt ooff aaddddiittiioonnaall 1100%% cchhaarrggeess ffoorr tthhee rreessoouurrcceess ddeeppllooyyeedd
bbeeyyoonndd 11 yyeeaarr..

((ff)) PPaayymmeenntt ooff ttrraavveell eexxppeennsseess ooff tthhee NNIISSGG rreessoouurrccee ddeeppllooyyeedd aatt
DDPPTT,, iinn ccaassee hhee//sshhee iiss ddeeppuutteedd bbyy tthhee PPoorrtt..

((gg)) AApppprroovvaall ffoorr pprroovviiddiinngg ccoonnssuummaabblleess iinncclluuddiinngg tthhee ppaappeerr,, XXeerrooxx,,
pprriinnttiinngg,, mmoobbiillee uussaaggee,, iinntteerrnneett uussaaggee aanndd ootthheerr aacccceessssoorriieess,,
wwhhiicchh aarree uusseedd ffoorr tthhee ssuubbmmiissssiioonn ooff tthhee rreeppoorrttss aanndd ootthheerr
pprroojjeecctt rreellaatteedd ddooccuummeennttss ttoo tthhee ddeeppllooyyeedd NNIISSGG rreessoouurrcceess..

77.. SSttaattuuss ooff CCoorrppoorraattee SSoocciiaall RReessppoonnssiibbiilliittyy ffoorr MMaajjoorr PPoorrttss aanndd
CCoonnttrriibbuuttiioonn tthheerreeooff ffoorr CCuurrrreenntt FFiinnaanncciiaall YYeeaarr ii..ee.. 22002200--2211________________

RReessoolluuttiioonn
8833

RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee tthhee pprrooppoossaall ttoo ccrreeaattee CCSSRR BBuuddggeett ffoorr tthhee
ccuurrrreenntt ffiinnaanncciiaall yyeeaarr ii..ee..,, 22002200--2211 aammoouunnttiinngg ttoo RRss..33..4466 CCrroorreess aanndd
ttoo uuttiilliizzee tthhee ssaammee ffoorr tthhee aaccttiivviittiieess//pprroojjeeccttss iiddeennttiiffiieedd..

88.. AAmmeennddmmeennttss ttoo tthhee KKaannddllaa PPoorrtt TTrruusstt EEmmppllooyyeeeess ((RReeccrruuiittmmeenntt,,
SSeenniioorriittyy && PPrroommoottiioonn)) AAmmeennddmmeenntt RReegguullaattiioonnss,, 22000099,, rreegg..______________

RReessoolluuttiioonn
8844

RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee::--

((ii)).. TThhee AAmmeennddmmeennttss ttoo tthhee KKaannddllaa PPoorrtt TTrruusstt EEmmppllooyyeeeess’’
((RReeccrruuiittmmeenntt,, SSeenniioorriittyy aanndd PPrroommoottiioonn)) AAmmeennddmmeenntt
RReegguullaattiioonnss,, 22000099,, aass ppeerr tthhee ddrraafftt AAmmeennddmmeenntt pprrooppoossaall ppllaacceedd
aatt {{AAnnnneexxuurree –– 2288 ((PP::118866--223355))}} aanndd {{AAnnnneexxuurree –– 2299 ((PP::223366--
227755))}},, iinn tteerrmmss ooff SSeeccttiioonn 2288 ooff tthhee MMaajjoorr PPoorrtt TTrruussttss AAcctt,,
11996633,, ssuubbjjeecctt ttoo ffuurrtthheerr aapppprroovvaall ooff tthhee CCeennttrraall GGoovveerrnnmmeenntt
uunnddeerr SSeeccttiioonn 112244,, iibbiidd,, aanndd

((iiii)) ttoo sseenndd nneecceessssaarryy pprrooppoossaall ttoo tthhee RRSSCC//IIPPAA wwiitthh tthhee aapppprroovvaall
ooff BBooaarrdd ffoorr ffuurrtthheerr aaccttiioonn..

99.. TTaarriiffff OOrrddeerr aapppprroovveedd bbyy GGuujjaarraatt EElleeccttrriicciittyy RReegguullaattoorryy CCoommmmiissssiioonn,,
GGuujjaarraatt,, aapppplliiccaabbllee ffoorr KKaannddllaa aarreeaa ffoorr tthhee ppeerriioodd ffrroomm 22001166--1177 ttoo
22002200--2211 aanndd lleevvyy ooff ffuueell aanndd ppoowweerr ppuurrcchhaassee pprriiccee aaddjjuussttmmeenntt
((FFPPPPPPAA)) oonn ccoonnssuummeerrss ffrroomm 33rrdd QQuuaarrtteerr ii..ee.. 0011..1100..22002200____________________
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RReessoolluuttiioonn

8855

TThhee BBooaarrdd hhaass rreessoollvveedd ttoo iimmpplleemmeenntt tthhee ttaarriiffff aapppprroovveedd bbyy GGEETTCCOO,,
GGuujjaarraatt,, aapppplliiccaabbllee ffoorr tthhee ppeerriioodd ffrroomm 22001166--1177 ttoo 22002200--2211 aanndd aallssoo
lleevvyy FFPPPPPPAA cchhaarrggeess aatt tthhee rraattee ooff 00..3355 ppaaiissee ppeerr kkWWhh ffrroomm 33rrdd
qquuaarrtteerr ooff 22002200--2211 ii..ee.. ffrroomm 0011..1100..22002200..

1100.. RRaattiiffiiccaattiioonn ooff aaccttiioonn ooff eexxeeccuuttiinngg tthhee ssuupppplleemmeennttaarryy aaggrreeeemmeenntt ffoorr
eexxtteennddiinngg tthhee ppeerriioodd ooff aaggrreeeemmeenntt eexxeeccuutteedd bbeettwweeeenn DDeeeennddaayyaall PPoorrtt
TTrruusstt aanndd PPTTCC IInnddiiaa LLttdd.. ffoorr ttrraaddiinngg ooff ppoowweerr oonn eexxcchhaannggee ppllaattffoorrmm
tthhrroouugghh PPTTCC ffoorr aa ffuurrtthheerr ppeerriioodd ooff oonnee yyeeaarr________________________________________

RReessoolluuttiioonn
8866

RReessoollvveedd ttoo rraattiiffyy tthhee aaccttiioonn ttaakkeenn ffoorr

((11)) EExxeeccuuttiinngg tthhee SSuupppplleemmeennttaarryy PPoowweerr PPuurrcchhaassee AAggrreeeemmeenntt ffoorr
aalllloowwiinngg PPTTCC ffoorr ttrraaddiinngg ooff ppoowweerr oonn eexxcchhaannggee ppllaattffoorrmm ffoorr
ffuurrtthheerr ppeerriioodd ooff 0011 yyeeaarr ffrroomm 0088--1100--22002200 ttoo 0077--1100--22002211;; aanndd

((22)) RReelleeaassiinngg ooff aannnnuuaall ffeeeess ooff RRss..11,,0000,,000000..0000 ((pplluuss GGSSTT)) iinn ffaavvoouurr
ooff MM//ss.. PPTTCC IInnddiiaa LLttdd.. ffoorr ddeeppoossiittiinngg tthhee ssaammee ttoo IIEEXX..

1111.. RRaattiiffiiccaattiioonn ooff tthhee aaccttiioonn ttaakkeenn ffoorr rreeffeerrrriinngg ooff CCoovviidd--1199
ssuussppeecctt//ppoossiittiivvee DDPPTT bbeenneeffiicciiaarriieess ttoo hhoossppiittaallss ootthheerr tthhaann SStteerrlliinngg
RRaammaakkrriisshhnnaa SSppeecciiaallttyy HHoossppiittaall,, GGaannddhhiiddhhaamm______________________________________

RReessoolluuttiioonn
8877

RReessoollvveedd ttoo rraattiiffyy tthhee aaccttiioonn ttaakkeenn ffoorr rreeffeerrrriinngg DDPPTT bbeenneeffiicciiaarriieess ffoorr
ttrreeaattmmeenntt ooff CCOOVVIIDD––1199 ssuussppeecctt//ppoossiittiivvee ttoo tthhee ffoolllloowwiinngg hhoossppiittaallss,,
iinn aaddddiittiioonn ttoo tthhee SStteerrlliinngg RRaammaakkrriisshhnnaa SSppeecciiaallttyy HHoossppiittaall,,
GGaannddhhiiddhhaamm..

ii)) SStt.. JJoosseepphh’’ss HHoossppiittaall TTrruusstt,, GGaannddhhiiddhhaamm
iiii)) HHaarrii OOmm TTrruusstt,, AAddiippuurr
iiiiii)) GGaannddhhiiddhhaamm JJaaiinn SSeevvaa SSaammiittii,, AAddiippuurr

1122.. RRaattiiffiiccaattiioonn ooff aaccttiioonn ttaakkeenn ffoorr eexxtteennssiioonn ooff eennggaaggeemmeenntt ooff RRaaiillwwaayy
CCoonnssuullttaanntt oonn ccoonnttrraaccttuuaall bbaassiiss ffoorr aa ppeerriioodd ooff tthhrreeee mmoonntthhss______________
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RReessoolluuttiioonn

8888

RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee tthhee pprrooppoossaall ffoorr::--

((ii)) RRaattiiffiiccaattiioonn ooff aaccttiioonn ttaakkeenn ffoorr eexxtteennssiioonn ooff eennggaaggeemmeenntt ooff
SShhrrii SSPPMM TTrriippaatthhii,, EExx.. SSrr.. DDTTMM,, DDPPTT,, aass RRaaiillwwaayy CCoonnssuullttaanntt oonn
ccoonnttrraaccttuuaall bbaassiiss ffoorr aa ffuurrtthheerr ppeerriioodd ooff 33 mmoonntthhss ww..ee..ff..
2288..88..22002200 oonn tthhee eexxiissttiinngg tteerrmmss && ccoonnddiittiioonnss aanndd
rreemmuunneerraattiioonn,, aass aa ssppeecciiaall ccaassee..

((iiii)) HHee mmaayy bbee aalllloowweedd ttoo rreettaaiinn tthhee aallllootttteedd PPoorrtt QQuuaarrtteerr NNoo..CC--3300,,
PPoorrtt CCoolloonnyy,, dduurriinngg tthhee ppeerriioodd ooff hhiiss ccoonnttrraacctt,, oonn ppaayymmeenntt ooff
LLiicceennsseeee ffeeee uunnddeerr FFRR--4455AA,, aass ppeerr tthhee ccoonnddiittiioonn NNoo..1100 ooff tteerrmmss
&& ccoonnddiittiioonnss ffoorr eennggaaggeemmeenntt ooff CCoonnssuullttaanntt oonn ccoonnttrraaccttuuaall
bbaassiiss..

1133.. RRaattiiffiiccaattiioonn ooff aaccttiioonn ttaakkeenn ffoorr ggrraanntt ooff ccoonnttrriibbuuttiioonn ooff eexxppeennddiittuurree
ffoorr ssuuppppllyy ooff rreelliieeff mmaatteerriiaallss iinnccuurrrreedd bbyy VVOOCCPPTT iinn ""GGAAJJAA"" ccyycclloonnee
aaffffeecctteedd aarreeaass..______________________________________________________________________________________

RReessoolluuttiioonn
8899

RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee,, ttoo rraattiiffyy tthhee aaccttiioonn ttaakkeenn ttoo rreelleeaassee
RRss..2288,,1199,,551177//-- bbeeiinngg,, sshhaarree ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo bbee ppaaiidd bbyy DDeeeennddaayyaall
PPoorrtt TTrruusstt ttoo VV..OO.. CChhiiddaammbbaarraannaarr PPoorrtt TTrruusstt ffoorr ddiissttrriibbuuttiinngg rreelliieeff
mmaatteerriiaallss bbyy VVOOCCPPTT iinn tthhee aaffffeecctteedd aarreeaass hhiitt bbyy ""GGAAJJAA"" ccyycclloonnee..

1144.. RReevviisseedd BBlloocckk EEssttiimmaattee ffoorr tthhee wwoorrkk ooff ““CCoonnssttrruuccttiioonn ooff AA,, BB,, CC && DD
ttyyppee QQuuaarrtteerrss aatt GGooppaallppuurrii..________________________________________________________________

RReessoolluuttiioonn
9900

((aa)) TThhee RReevviisseedd BBlloocckk EEssttiimmaattee aammoouunnttiinngg ttoo RRss..2233,,0022,,2222,,000000..0000,,
bbaasseedd oonn tthhee rraatteess ooff SSOORR –– 22001188 ++ GGSSTT @@ 1188%% ffoorr tthhee wwoorrkk ooff
CCoonnssttrruuccttiioonn ooff AA,,BB,,CC && DD ttyyppee qquuaarrtteerrss aatt GGooppaallppuurrii..

((bb)) AAuutthhoorriizziinngg CChhaaiirrmmaann,, ttoo aapppprroovvee tthhee ddeettaaiill eessttiimmaattee aanndd
DDTTPP’’ss aammoouunnttiinngg ttoo RRss..2233,,0022,,2222,,000000..0000 aanndd
RRss..1188,,9944,,3366,,227755..0000 rreessppeeccttiivveellyy wwiitthh ccrreeddiitt iitteemm ooff
RRss..443300558844..0000 ffoorr tthhee wwoorrkk ooff CCoonnssttrruuccttiioonn ooff AA,,BB,,CC && DD ttyyppee
qquuaarrtteerr aatt GGooppaallppuurrii aanndd iissssuuee NNIITT iimmmmeeddiiaatteellyy aalloonngg wwiitthh PPrree--
bbiidd qquueerriieess,, CCoommpplliiaannccee,, OOppeenniinngg ooff TTeecchhnniiccaall bbiidd,, qquuaalliiffyy //
ddiissqquuaalliiffyy bbiiddddeerrss,, OOppeenniinngg ooff PPrriiccee bbiidd aanndd ootthheerr tteennddeerr
pprroocceessssiinngg mmaatttteerrss aanndd ttoo aacccceepptt tthhee lloowweesstt ooffffeerr..

((cc)) TToo ccoonnffiirrmm tthhee mmiinnuutteess llooookkiinngg ttoo tthhee uurrggeennccyy ooff tthhee wwoorrkk..
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1155.. AApppprroovvaall ttoo FFiinnaall VVaarriiaattiioonn SSttaatteemmeenntt ffoorr tthhee wwoorrkk ooff ""RReenneewwaall ooff
SStteeeell PPllaatteess && PPaaiinnttiinngg ooff vvaarriioouuss CCrraaffttss//TTuuggss””____________________________________

RReessoolluuttiioonn
9911

RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee tthhee FFiinnaall VVaarriiaattiioonn ssttaatteemmeenntt wwiitthh nneett ssaavviinngg ooff
RRss..6622,,5522,,220077..6600 ((3322..5522%%)) ooff tthhee tteennddeerr ccoosstt ooff RRss..11,,9922,,2288,,550000//-- ffoorr
tthhee wwoorrkk ooff ""RReenneewwaall ooff SStteeeell PPllaatteess aanndd PPaaiinnttiinngg ooff VVaarriioouuss
CCrraaffttss//TTuuggss””..

1166.. AApppprroovvaall ooff sseeppaarraattee EEnneerrggyy TTaarriiffff ffoorr CCllaassss--II ttoo IIVV DDPPTT eemmppllooyyeeeess
rreessiiddiinngg iinn PPoorrtt qquuaarrtteerrss aatt KKaannddllaa,, GGooppaallppuurrii && VVaaddiinnaarr aanndd
ffiinnaalliizziinngg aanndd iimmpplleemmeennttiinngg ppoowweerr ssuuppppllyy nnoorrmmss ffoorr RReessiiddeennttiiaall aanndd
CCoommmmeerrcciiaall aarreeaass iinn GGooppaallppuurrii aanndd VVaaddiinnaarr..________________________________________

RReessoolluuttiioonn
9922

BBooaarrdd rreessoollvveedd ttoo ––

((11)) AApppprroovvee sseeppaarraattee eenneerrggyy ttaarriiffff ffoorr CCllaassss II ttoo IIVV DDPPTT eemmppllooyyeeeess
rreessiiddiinngg iinn ppoorrtt qquuaarrtteerrss aatt KKaannddllaa,, GGooppaallppuurrii aanndd VVaaddiinnaarr.. TThhee
iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff sseeppaarraattee ttaarriiffff wwiillll bbee ffrroomm 0011..0011..22002211,,
wwhhiicchh wwiillll bbee rreevviieewweedd aafftteerr oonnee yyeeaarr ooff iimmpplleemmeennttaattiioonn..

HHoowweevveerr,, iittss eeffffeecctt oonn bbiilllliinngg wwiillll bbee ffrroomm ddaatteess aass aanndd wwhheenn
tteemmppeerreedd pprrooooff eenneerrggyy mmeetteerrss aarree ffiixxeedd aanndd mmeetteerr rreeaaddiinngg iiss
ccoommmmeenncceedd;;

((22)) TToo aauutthhoorriizzee CChhaaiirrmmaann ffoorr ffiinnaalliizziinngg aanndd iimmpplleemmeennttiinngg PPoowweerr
SSuuppppllyy NNoorrmmss ffoorr iimmpplleemmeennttiinngg iinn rreessiiddeennttiiaall aanndd ccoommmmeerrcciiaall
aarreeaass iinn KKaannddaa,, GGooppaallppuurrii aanndd VVaaddiinnaarr aarreeaa;;

((33)) TToo lleevvyy GGEERRCC aapppprroovveedd RRGGPP ((RRuurraall)) ttaarriiffff ooff KKaannddllaa aarreeaa ttoo tthhee
ppeerrssoonn ootthheerr tthhaann DDPPTT eemmppllooyyeeeess rreessiiddiinngg iinn ppoorrtt qquuaarrtteerrss aatt
KKaannddllaa,, GGooppaallppuurrii aanndd VVaaddiinnaarr;; aanndd

((44)) TToo lleevvyy GGEERRCC aapppprroovveedd NNRRGGPP ttaarriiffff ooff KKaannddllaa aarreeaa ttoo tthhee
ccoommmmeerrcciiaall eessttaabblliisshhmmeenntt aatt GGooppaallppuurrii aanndd VVaaddiinnaarr

1177.. EExxtteennssiioonn ooff ccoonnttrraacctt ppeerriioodd ffoorr tthhee wwoorrkk ooff ““AAppppooiinnttmmeenntt ooff SSeerrvviiccee
OOppeerraattoorr aanndd AAddvviissoorryy SSeerrvviicceess ffoorr ddiissttrriibbuuttiioonn bbuussiinneessss,, mmeeeettiinngg
aanndd bbiillll”” ffoorr aa ppeerriioodd ooff ttwwoo yyeeaarrss iinn ffaavvoouurr ooff MM//ss.. PPTTCC IInnddiiaa LLttdd.. oonn
tthhee ssaammee rraatteess ooff tthhiirrdd yyeeaarr ((wwiitthh yyeeaarrllyy eessccaallaattiioonn aatt tthhee rraattee ooff
55%%)),, tteerrmmss aanndd ccoonnddiittiioonn wwiitthh aaddddiittiioonnaall ssccooppee ooff wwoorrkk..____________________
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RReessoolluuttiioonn

9933

TThhee BBooaarrdd hhaass rreessoollvveedd ttoo aapppprroovvee tthhee pprrooppoossaall ffoorr eexxtteennddiinngg tthhee
ccoonnttrraacctt ppeerriioodd ffoorr tthhee wwoorrkk ooff ““AAppppooiinnttmmeenntt ooff sseerrvviiccee ooppeerraattoorr aanndd
aaddvviissoorryy sseerrvviicceess ffoorr ddiissttrriibbuuttiioonn bbuussiinneessss,, mmeetteerriinngg aanndd bbiillll”” ffoorr aa
ppeerriioodd ooff ttwwoo yyeeaarrss iinn ffaavvoouurr ooff MM//ss.. PPTTCC IInnddiiaa LLttdd.. oonn tthhee ssaammee rraattee
ooff tthhiirrdd yyeeaarr ((wwiitthh yyeeaarrllyy eessccaallaattiioonn ooff 55%%)),, tteerrmmss aanndd ccoonnddiittiioonn
wwiitthh aaddddiittiioonnaall ssccooppee ooff wwoorrkk aass ccoommmmuunniiccaatteedd bbyy tthheemm vviiddee lleetttteerr
ddaatteedd 2233..1111..22002200 aatt ccoosstt ooff RRss..44,,7744,,6622,,662255..0000 iinncclluussiivvee ooff aallll ttaaxxeess,,
eexxcclluuddiinngg GGSSTT..

1188.. TToo ccoonnttiinnuuee ooffffeerriinngg ddiissccoouunntt oonn VVeesssseell RReellaatteedd CChhaarrggeess aanndd CCaarrggoo
RReellaatteedd CChhaarrggeess ffoorr vveesssseellss hhaannddlliinngg bbuullkk && bbrreeaakk bbuullkk ccaarrggoo 55000000
MMTT oorr mmoorree aatt DDeeeennddaayyaall PPoorrtt TTrruusstt ffrroomm//ttoo SShhaahhiidd BBeehheesshhttii PPoorrtt ooff
CChhaabbaahhaarr,, IIrraann,, iinn lliinnee wwiitthh aapppplliiccaabbllee ccooaassttaall rraatteess ffoorr aa ppeerriioodd ooff
0011 yyeeaarr ffrroomm tthhee ddaattee ooff aapppprroovvaall ooff tthhee BBooaarrdd____________________________________

RReessoolluuttiioonn
9944

RReessoollvveedd ttoo ccoonnttiinnuuee ooffffeerriinngg 4400%% ddiissccoouunntt oonn VVeesssseell RReellaatteedd
CChhaarrggeess aanndd CCaarrggoo RReellaatteedd CChhaarrggeess ffoorr BBuullkk//BBrreeaakk BBuullkk CCaarrggoo,,
ssuubbjjeecctt ttoo vveesssseell llooaaddiinngg aatt lleeaasstt 5500 TTEEUU oorr 55000000 MMTT oorr mmoorree bbeeiinngg
hhaannddlleedd aatt DDeeeennddaayyaall PPoorrtt TTrruusstt ffrroomm//ttoo SShhaahhiidd BBeehheesshhttii PPoorrtt ooff
CChhaabbaahhaarr,, IIrraann,, ffoorr aa ppeerriioodd ooff oonnee yyeeaarr ffrroomm iissssuuee ooff tthhee
nnoottiiffiiccaattiioonn,, aass ddiirreecctteedd bbyy GGoovveerrnnmmeenntt ooff IInnddiiaa..

2200.. DDrreeddggiinngg iinn tthhee NNaavviiggaattiioonnaall CChhaannnneell && aalloonnggssiiddee CCaarrggoo BBeerrtthhss//OOiill
JJeettttiieess aatt KKaannddllaa PPoorrtt TTrruusstt ffoorr tthhee yyeeaarr 22001177--2200”” -- AApppprroovvaall ffoorr
eexxtteennssiioonn ooff ccoonnttrraacctt –– rreegg..__________________________________________________________________

RReessoolluuttiioonn
9955

IItt iiss rreessoollvveedd ttoo aapppprroovvee::--

((aa)) TToo eexxtteenndd tthhee eexxiissttiinngg ddrreeddggiinngg ccoonnttrraacctt ooff ““DDrreeddggiinngg iinn tthhee
NNaavviiggaattiioonnaall CChhaannnneell && AAlloonnggssiiddee CCaarrggoo BBeerrtthhss//OOiill JJeettttiieess aatt
KKaannddllaa PPoorrtt TTrruusstt ffoorr tthhee yyeeaarr 22001177--2200”” aawwaarrddeedd ttoo MM//ss.. VVaann
OOoorrdd IInnddiiaa PPvvtt.. LLttdd.. ffoorr ppeerriioodd uupp ttoo ttwwoo mmoonntthhss ffrroomm
3300//1122//22002200 oorr ttiillll ccoommmmeenncceemmeenntt ooff ddrreeddggiinngg ooppeerraattiioonn bbyy
nneeww ccoonnttrraaccttoorr ffoorr tthhee yyeeaarr 22002200--2233,, wwhhiicchheevveerr iiss eeaarrlliieerr.. TThhee
ccoosstt ooff aabboovvee eexxtteennssiioonn ffoorr aa ppeerriioodd ooff ttwwoo mmoonntthhss iiss RRss..1188..0077
CCrroorreess wwhhiicchh iiss 55..3355%% aabboovvee tthhee aawwaarrddeedd ccoosstt ooff RRss..333388..0011
CCrroorreess {{AAnnnneexxuurree –– 6633 ((PP::771155--772200))}} aanndd 44..5599 %% aabboovvee tthhee
eeaarrlliieerr aapppprroovveedd ccoosstt ooff RRss..339933..9900 CCrroorreess ((BBooaarrdd,, vviiddee
RReessoolluuttiioonn NNoo.. 6633 ddaatteedd 2233//1100//22002200))..



MINUTES OF THE BOARD MEETING DATED 16-12-2020

09
((bb)) TToo aauutthhoorriizzee CChhaaiirrmmaann ttoo tteerrmmiinnaattee tthhee ccoonnttrraacctt aatt aannyy ttiimmee

wwhheenn tthhee nneeww ddrreeddggiinngg tteennddeerr iiss ffiinnaalliizzeedd aanndd ccoommmmeenncceemmeenntt
ooff ddrreeddggiinngg ooppeerraattiioonnss bbyy tthhee nneeww ccoonnttrraaccttoorr ffoorr tthhee tthhrreeee--yyeeaarr
ppeerriioodd oonn oorr bbeeffoorree tthhee eexxtteennddeedd ppeerriioodd ooff ttwwoo mmoonntthhss..

((cc)) DDuuee ttoo uurrggeennccyy ooff wwoorrkk,, BBooaarrdd aallssoo ccoonnffiirrmmeedd tthhee aabboovvee
ddeecciissiioonnss..

2211.. VVeesssseell RReellaatteedd CChhaarrggeess oonn CCoonnttaaiinneerr VVeesssseellss vviissiittiinngg DDeeeennddaayyaall PPoorrtt
TTrruusstt______________________________________________________________________________________________________

RReessoolluuttiioonn
9966

RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee tthhee pprrooppoossaall ooff ggrraanntt ooff rreebbaattee oonn VVeesssseell rreellaatteedd
cchhaarrggeess ((PPiilloottaaggee,, PPoorrtt dduueess && BBeerrtthh HHiirree cchhaarrggeess)) ttoo FFoorreeiiggnn
CCoonnttaaiinneerr VVeesssseellss oonn aa ssllaabb wwiissee bbaassiiss aanndd CCooaassttaall CCoonnttaaiinneerr VVeesssseellss
rreessppeeccttiivveellyy ffoorr oonnee mmoorree yyeeaarr ffrroomm 0011//0011//2211 ttoo 3311//1122//22002211..

((ii)) FFoorreeiiggnn CCoonnttaaiinneerr
VVeesssseellss

UUppttoo 4400000000 GGRRTT 5500 %%

((iiii)) FFoorreeiiggnn CCoonnttaaiinneerr
vveesssseellss

4400000011 ttoo 6655000000 GGRRTT 7755%%

((iiiiii)) FFoorreeiiggnn CCoonnttaaiinneerr
VVeesssseellss

6655000011 GGRRTT oonnwwaarrddss 8800%%

((iivv)) CCooaassttaall CCoonnttaaiinneerr
VVeesssseellss

4400%% oonn tthhee
pprreevvaaiilliinngg
cchhaarrggeess ooff ccooaassttaall
vveesssseellss

2222.. AAssssiiggnniinngg tthhee wwoorrkk ooff ““TTeecchhnnoo--eeccoonnoommiicc AAsssseessssmmeenntt ooff RReellooccaattiioonn ooff
RROO RROO BBeerrtthh aatt DDaahheejj”” ttoo IIIITTMM oonn nnoommiinnaattiioonn bbaassiiss ––
RRaattiiffiiccaattiioonn..__________________________________________________________________________________________

RReessoolluuttiioonn
9977

RReessoollvveedd ttoo rraattiiffyy tthhee aaccttiioonn ttaakkeenn ffoorr aassssiiggnniinngg tthhee wwoorrkk ooff ““TTeecchhnnoo
eeccoonnoommiicc aasssseessssmmeenntt ooff rreellooccaattiioonn ooff RROO RROO bbeerrtthh aatt DDaahheejj”” ttoo
MM//ss..IIIITTMM oonn nnoommiinnaattiioonn bbaassiiss aass ppeerr tthheeiirr tteerrmmss aanndd ccoonnddiittiioonnss,, vviiddee
lleetttteerr ddaatteedd::0088..0077..22002200 aanndd ccoonnsseeccuuttiivvee eemmaaiill,, aatt aann eessttiimmaatteedd ccoosstt
ooff RRss..2299..7700 LLaakkhhss.. ((3333..0000 LLaakkhhss lleessss 1100%%)) ++ TTAA&&DDAA oonn aaccttuuaall bbaassiiss
eexxcclluuddiinngg GGSSTT.. GGSSTT wwiillll bbee ppaayyaabbllee aass ppeerr aapppplliiccaabbllee rraatteess..

2233.. CCllaaiimmiinngg DDeedduuccttiioonn UU//ss 1111 ooff IInnccoommee TTaaxx AAcctt,, 11996611,, aass ssuuggggeesstteedd bbyy
MM//ss.. UUCCCC && AAssssoocciiaatteess LLLLPP,, CChhaarrtteerreedd AAccccoouunnttaannttss,, NNeeww DDeellhhii,, iinn
tthheeiirr CCoorrppoorraattee TTaaxx PPllaannnniinngg RReeppoorrtt..____________________________________________________
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RReessoolluuttiioonn

9988

RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee tthhaatt oouutt ooff tthhee iinnccoommee ffoorr tthhee pprreevviioouuss yyeeaarr
22001199--2200 rreelleevvaanntt ttoo tthhee aasssseessssmmeenntt yyeeaarr 22002200--2211 aann aammoouunntt ooff
RRss..6644776622..8800 LLaakkhhss ((RRuuppeeeess SSiixxttyy--FFoouurr TThhoouussaanndd SSeevveenn HHuunnddrreedd
SSiixxttyy--TTwwoo PPooiinntt EEiigghhttyy LLaakkhhss)) bbee aaccccuummuullaatteedd oorr sseett aappaarrtt aanndd
uuttiilliizzeedd ffoorr ccrreeaattiioonn ooff tthhee ffoolllloowwiinngg iinnffrraassttrruuccttuurree ffaacciilliittiieess aanndd
sseerrvviicceess aass ppeerr SSeeccttiioonn 4422 ooff tthhee MMaajjoorr PPoorrtt TTrruusstt AAcctt,, 11996633 nnaammeellyy,,

aa.. LLaannddiinngg,, sshhiippppiinngg oorr ttrraannsssshhiippppiinngg ppaasssseennggeerrss aanndd ggooooddss
bbeettwweeeenn vveesssseellss iinn tthhee ppoorrtt aanndd wwhhaarrvveess,, ppiieerrss,, qquuaayyss oorr ddoocckkss
bbeelloonnggiinngg ttoo oorr iinn tthhee ppoosssseessssiioonn ooff tthhee BBooaarrdd..

bb.. RReecceeiivviinngg,, rreemmoovviinngg,, sshhiiffttiinngg,, ttrraannssppoorrttiinngg,, ssttoorriinngg oorr
ddeelliivveerriinngg ggooooddss bbrroouugghhtt wwiitthhiinn tthhee BBooaarrdd’’ss pprreemmiisseess..

cc.. CCaarrrryyiinngg ppaasssseennggeerrss bbyy rraaiill oorr bbyy ootthheerr mmeeaannss wwiitthhiinn tthhee lliimmiittss
ooff tthhee ppoorrtt oorr ppoorrtt aapppprrooaacchheess,, ssuubbjjeecctt ttoo ssuucchh rreessttrriiccttiioonnss aanndd
ccoonnddiittiioonnss aass tthhee CCeennttrraall GGoovveerrnnmmeenntt mmaayy tthhiinnkk ffiitt ttoo iimmppoossee..

dd.. RReecceeiivviinngg aanndd ddeelliivveerriinngg,, ttrraannssppoorrttiinngg,, bbooookkiinngg aanndd
ddiissppaattcchhiinngg ggooooddss oorriiggiinnaattiinngg iinn tthhee vveesssseellss iinn tthhee ppoorrtt aanndd
iinntteennddeedd ffoorr ccaarrrriiaaggee bbyy tthhee nneeiigghhbboouurriinngg rraaiillwwaayyss,, oorr vviiccee
vveerrssaa,, aass aa RRaaiillwwaayy AAddmmiinniissttrraattiioonn uunnddeerr tthhee IInnddiiaann RRaaiillwwaayy
AAcctt,, 11889900..

ee.. PPiilloottiinngg,, hhaauulliinngg,, mmoooorriinngg,, rreemmoooorriinngg,, hhooookkiinngg,, oorr mmeeaassuurriinngg ooff
vveesssseellss oorr aannyy ootthheerr sseerrvviiccee iinn rreessppeecctt ooff vveesssseellss..

ff.. DDeevveellooppiinngg aanndd pprroovviiddiinngg,, ssuubbjjeecctt ttoo pprreevviioouuss aapppprroovvaall ooff tthhee
CCeennttrraall GGoovveerrnnmmeenntt,, iinnffrraassttrruuccttuurree ffaacciilliittiieess ffoorr ppoorrttss..
wwiitthhiinn tthhee ttiimmee lliimmiitt pprroovviiddeedd uunnddeerr sseeccttiioonn 1111 ooff tthhee IInnccoommee
TTaaxx AAcctt,, 11996611..

2244.. EEnnggaaggeemmeenntt ooff 22 nnooss.. ooff AAssssiissttaanntt EEnnggiinneeeerr ((DDrreeddggeerrss//TTuuggss)) aanndd 44
nnooss.. ooff AAssssiissttaanntt EEnnggiinneeeerr ((FFllooaattiinngg CCrraaffttss)) oonn ccoonnttrraacctt bbaassiiss iinn
MMeecchhaanniiccaall EEnnggiinneeeerriinngg DDeeppaarrttmmeenntt ffoorr aa ppeerriioodd ooff 1111 mmoonntthhss..__________

RReessoolluuttiioonn
9999

RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee ttoo ccoonnssiiddeerr DDeeppaarrttmmeennttaall CCaannddiiddaatteess ffiirrsstt,, iiff aannyy
eelliiggiibbllee ccaannddiiddaatteess aavvaaiillaabbllee,, aass ppeerr tthhee RReeccrruuiittmmeenntt RRuulleess aanndd iinn
ccaassee nnoo eelliiggiibbllee ddeeppaarrttmmeennttaall ccaannddiiddaatteess aavvaaiillaabbllee tthheenn ttoo ccoonnssiiddeerr
eennggaaggeemmeenntt ooff 22 nnooss.. ooff AAssssiissttaanntt EEnnggiinneeeerr ((DDrreeddggeerrss//TTuuggss)) aanndd 44
nnooss.. ooff AAssssiissttaanntt EEnnggiinneeeerr ((FFllooaattiinngg CCrraaffttss)) iinn tthhee TTuugg sseeccttiioonn ooff
MMeecchhaanniiccaall EEnnggiinneeeerriinngg DDeeppaarrttmmeenntt oonn aa ffiixxeedd ccoonnttrraacctt rreemmuunneerraattiioonn
ooff RRss..4400,,000000 ((BBaassiicc)) ++ DDAA aapppplliiccaabbllee,, ppeerr mmoonntthh ffoorr aa ppeerriioodd ooff 1111
mmoonntthhss oorr ttiillll tthhee ppoosstt iiss ffiilllleedd uupp,, wwhhiicchheevveerr iiss eeaarrlliieerr,, ssuubbjjeecctt ttoo
nnoonn--aavvaaiillaabbiilliittyy ooff qquuaalliiffiieedd aanndd eexxppeerriieenncceedd ppeerrssoonnss iinn tthhee
DDeeppaarrttmmeenntt..
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2277.. GGrraanntt ooff pprriioorr ppeerrmmiissssiioonn ffoorr MMoorrttggaaggee ooff PPlloott NNoo..4499 aatt SSIIPPCC
llooccaattiioonn--22 aaddmmeeaassuurriinngg 5533..1133 aaccrreess aallllootttteedd ttoo MM//ss.. EEmmaammii AAggrrootteecchh
LLttdd..,, KKoollkkaattaa,, oonn 6600 yyeeaarrss uuppffrroonntt lleeaassee bbaassiiss ffoorr aavvaaiilliinngg aa llooaann ooff
aammoouunntt ooff RRss..338855 ccrroorreess ffrroomm PPuunnjjaabb NNaattiioonnaall BBaannkk,, KKoollkkaattaa..____________

RReessoolluuttiioonn
110000

RReessoollvveedd ttoo aapppprroovvee tthhee rreeccoommmmeennddaattiioonnss ooff LLaanndd AAlllloottmmeenntt
CCoommmmiitttteeee ttoo ggrraanntt pprriioorr ppeerrmmiissssiioonn ttoo MM//ss.. EEmmaammii AAggrrootteecchh llttdd..,,
KKoollkkaattaa,, ffoorr mmoorrttggaaggee ooff pplloott NNoo..4499 aatt SSIIPPCC llooccaattiioonn--22 aaddmmeeaassuurriinngg
5533..1133 aaccrreess ffoorr aavvaaiilliinngg aa llooaann aammoouunntt ooff RRss..338855 ccrroorreess ffrroomm PPuunnjjaabb
NNaattiioonnaall BBaannkk,, KKoollkkaattaa,, bbyy cchhaarrggiinngg tthhee mmoorrttggaaggee ffeeee ooff
RRss..11,,0000,,000000//-- ffrroomm tthhee aabboovvee ppaarrttyy,, aass ppeerr tthhee MMoorrttggaaggee FFeeee
ssttrruuccttuurree aapppprroovveedd bbyy tthhee BBooaarrdd,, ssuubbjjeecctt ttoo PPoorrtt rreettaaiinniinngg ttoo ffiirrsstt
cchhaarrggee oonn tthheemm aanndd iinn tthhee eevveenntt ooff ssaallee oorr ffoorreecclloossuurree ooff tthhee
mmoorrttggaaggeedd pprrooppeerrttyy,, ttrraannssffeerr ffeeee aass aapppplliiccaabbllee aatt ttiimmee ooff ttrraannssffeerr
sshhaallll bbee lleevviieedd..

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


