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LLeetttteerr  NNoo::  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill//220044                            DDaattee::  1144..0033..22001144  

  

TToo  

  

SShhrrii  SSaattiisshh  WWaaddhhwwaa,,  

DDGGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      

  

SSiirr,,    
  

  

SSuubb::  IItteemmss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  3300
tthh

  MMeeeettiinngg  ooff  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ssuubbmmiitttteedd  

  

II  aamm  ssuubbmmiittttiinngg  hheerreewwiitthh  iitteemmss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  3300
tthh

  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  II  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  

kkiinnddllyy  aarrrraannggee  ttoo  hhoolldd  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  

      

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

  

((PP..AAbbhhiimmaannyyuu))    

SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  

NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  

  

  

EEnnccll::  AAAA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



IIIIIIIItttttttteeeeeeeemmmmmmmmssssssss        ffffffffoooooooorrrrrrrr        ddddddddiiiiiiiissssssssccccccccuuuuuuuussssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        iiiiiiiinnnnnnnn        tttttttthhhhhhhheeeeeeee        3333333300000000tttttttthhhhhhhh        NNNNNNNNaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll        CCCCCCCCoooooooouuuuuuuunnnnnnnncccccccciiiiiiiillllllll        mmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeettttttttiiiiiiiinnnnnnnngggggggg        
  

IItteemmss  ttaakkeenn  uupp  iinn  tthhee  llaasstt  mmeeeettiinngg  bbuutt  wweerree  nnoott  ddiissccuusssseedd  ffoorr  wwaanntt  ooff  ttiimmee..  

  

11))  LLeesssseerr  ssttaannddaarrdd  ooff  eevvaalluuaattiioonn  ffoorr  tthhee  JJAAOO  aanndd  JJTTOO  eexxaammss..  
  

TThhee  ppaassss  ppeerrcceennttaaggee  iinn  tthhee  JJAAOO  ppaarrtt--IIII  eexxaamm  iiss  vveerryy  llooww  iinn  mmoosstt  ooff  tthhee  cciirrcclleess..  IInn  RRaajjaasstthhaann  CCiirrccllee,,  

oonnllyy  33  ((tthhrreeee))  ccaannddiiddaatteess  hhaavvee  ppaasssseedd  aanndd  iinn  cciirrcclleess  lliikkee  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh,,  CChheennnnaaii,,  PPuunnjjaabb,,  WWeesstt  

BBeennggaall  eettcc..  oonnllyy  aa  ffeeww  ccaannddiiddaatteess  hhaavvee  ppaasssseedd..  
  

IInn  RRaajjaasstthhaann  cciirrccllee  tthhoossee  wwhhoo  oopptteedd  ttoo  aannsswweerr  tthhee  qquueessttiioonnss  iinn  HHiinnddii  aanndd  aannsswweerreedd  tthhee  pprraaccttiiccaall  

ppaappeerr  iinn  EEnngglliisshh  hhaavvee  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  ffaaiill  aass  nnoo  mmaarrkkss  hhaavvee  bbeeeenn  ggiivveenn  ffoorr  pprraaccttiiccaall  qquueessttiioonnss..  BBuutt  iinn  

22001100,,  tthhee  ssaammee  mmeetthhoodd  wwaass  aaddoopptteedd  bbyy  ccaannddiiddaatteess,,  ffoorr  wwhhiicchh  mmaarrkkss  wweerree  aawwaarrddeedd..  
  

TThheerree  aarree  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  uunnffiilllleedd  vvaaccaanncciieess  iinn  aallll  tthhee  cciirrcclleess  dduuee  ttoo  ppoooorr  rreessuulltt..  TThhee  CCoorrppoorraattee  

OOffffiiccee  hhaass  iissssuueedd  aann  oorrddeerr  NNoo..44--88//22001133--SSEEAA  ((pptt..))  ddaatteedd  1166..0077..22001133  iinn  eexxtteenndd  ooffffiicciiaattiinngg  aarrrraannggeemmeenntt  

iinn  tthhee  vvaaccaanntt  JJAAOO  ppoossttss  ttiillll  tthheeyy  aarree  ffiilllleedd  bbyy  qquuaalliiffiieedd  ccaannddiiddaatteess..  TThhiiss  wwaass  tthhee  llaasstt  cchhaannccee  ffoorr  tthhee  

ccaannddiiddaatteess  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  JJAAOO  eexxaammiinnaattiioonn  uunnddeerr  oolldd  ssyyllllaabbuuss..  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  aabboovvee  ffaaccttss,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  rreevviieeww  ooff  tthhee  rreessuullttss  ooff  JJAAOO  PPaarrtt--IIII  eexxaamm,,  bbyy  ggrraannttiinngg  

ggrraaccee  mmaarrkkss  ttoo  ffiillll  uupp  tthhee  vvaaccaanncciieess  ooff  tthhee  JJAAOO  ppoossttss..    
  

SSiimmiillaarrllyy,,  vveerryy  lleessss  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  hhaavvee  ppaasssseedd  iinn  tthhee  JJTTOO  LLDDCCEE,,  ffoorr  wwhhiicchh  eexxaamm  wwaass  hheelldd  oonn  

0022..0066..22001133..  TThhiiss  eexxaamm  iiss  ccoonndduucctteedd  aafftteerr  1122  yyeeaarrss..  TThhee  SSttaaffff  SSiiddee  hhaass  rreecceeiivveedd  aa  lloott  ooff  ccoommppllaaiinnttss  

ffrroomm  ccaannddiiddaatteess  ffrroomm  vvaarriioouuss  cciirrcclleess  tthhaatt  mmaannyy  qquueessttiioonnss  wweerree  oouutt  bbyy  ssyyllllaabbuuss,,  mmaannyy  wweerree  wwrroonnggllyy  

aasskkeedd  aanndd  mmaannyy  qquueessttiioonnss  wweerree  wwiitthh  wwrroonngg  aannsswweerr  ooppttiioonnss..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  ppaarrtt  ooff  qquueessttiioonn  ppaappeerr  

rreellaatteedd  ttoo  GGeenneerraall  EEnngglliisshh  aanndd  GG..KK..  wwaass  ooff  vveerryy  hhiigghh  ssttaannddaarrdd..  AAllll  tthhee  tteecchhnniiccaall  qquueessttiioonnss  wweerree  

mmiinngglleedd  iinn  oonnee  sseeccttiioonn,,  ii..ee..,,  iinn  PPaarrtt  BB  wwhhiicchh  iiss  ooff  hhiigghheerr  ssttaannddaarrdd..  SSoommee  qquueessttiioonnss  iinn  PPaarrtt  BB  wweerree  

ssuucchh  tthhaatt,,  tthheeyy  ccoouulldd  nnoott  bbee  aannsswweerreedd  wwiitthhoouutt  ccaallccuullaattoorr  oorr  lloogg  ttaabblleess,,  wwhhiicchh  wweerree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  iinn  tthhee  

eexxaamm..  IItt  mmaayy  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  nneeggaattiivvee  mmaarrkkiinngg  tthhaatt  iiss  iinnttrroodduucceedd  iinn  tthhee  eexxaamm,,  iiss  aallssoo  oonnee  rreeaassoonn  

dduuee  ttoo  wwhhiicchh  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  hhaavvee  ffaaiilleedd..    HHeennccee,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  aa  lleesssseerr  ssttaannddaarrdd  

ooff  eevvaalluuaattiioonn  mmaayy  bbee  aaddoopptteedd  ttoo  rreevviieeww  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  eexxaamm..  

  

22))  RReegguullaarr  pprroommoottiioonn  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  aarree  ooffffiicciiaattiinngg  aass  JJTTOOss..  
  

AA  ggoooodd  nnuummbbeerr  ooff  ooffffiicciiaallss,,  wwhhoo  aarree  qquuaalliiffiieedd  ffoorr  JJTTOO  pprroommoottiioonn  aanndd  wwhhoo  aarree  ooffffiicciiaattiinngg  aass  JJTTOOss,,  aarree  

aawwaaiittiinngg  rreegguullaarr  JJTTOO  pprroommoottiioonn  ffoorr  aa  lloonngg  ppeerriioodd..  AAss  OOffffiicciiaattiinngg  JJTTOOss,,  tthheeyy  aarree  ppeerrffoorrmmiinngg  aallll  tthhee  

dduuttiieess  ooff  JJTTOO..  IItt  iiss  mmoosstt  uunnjjuussttiiffiieedd  ttoo  eexxttrraacctt  tthhee  wwoorrkkss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  JJTTOOss  ffrroomm  tthheessee  

ooffffiicciiaallss,,  wwiitthhoouutt  ggiivviinngg  tthheemm  rreegguullaarr  JJTTOO  pprroommoottiioonn..  HHeennccee,,  iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  ttoo  

pprroommoottee  aallll  tthheessee  ooffffiicciiaallss  aass  rreegguullaarr  JJTTOOss,,  tthhrroouugghh  ppeerrssoonnaall  uuppggrraaddaattiioonn  oorr  bbyy  ccrreeaattiinngg  

ssuuppeerrnnuummeerraarryy  ppoossttss..  

 

33))  EElliiggiibbiilliittyy  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ttoo  aappppeeaarr  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeee  eexxaamm..  
  

TThhee  qquueessttiioonn  ooff  aalllloowwiinngg  tthhoossee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  wwiitthh  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  ttoo  aappppeeaarr  tthhee  

MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeee  eexxaamm  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  aanndd  aass  ppeerr  tthhee  

ddeecciissiioonn  aarrrriivveedd  aatt  oonn  tthhee  fflloooorr  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  nneecceessssaarryy  aammeennddmmeennttss  wweerree  mmaaddee  ttoo  tthhee  

RReeccrruuiittmmeenntt  RRuulleess  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeeess..  HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  rreecceennttllyy  rreelleeaasseedd  RRRR  ooff  tthhee  

MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeeess,,  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aarree  pprreecclluuddeedd  ffrroomm  aappppeeaarriinngg  tthhee  eexxaamm..  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  

ffaacctt  hhiigghhllyy  eedduuccaatteedd,,  yyoouunngg  aanndd  eenneerrggeettiicc  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  BBSSNNLL,,  tthhee  RRRR  ooff  tthhee  MMTTss  

sshhoouulldd  bbee  ssuuiittaabbllyy  mmooddiiffiieedd  ttoo  aallllooww  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwiitthh  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ttoo  aappppeeaarr  tthhee  MMTT  

eexxaamm..  

  

44))  AAmmeennddmmeennttss  pprrooppoossaall  ffoorr  JJTTOO((TT)),,  JJTTOO((EE)),,  JJTTOO((CC))  aanndd  JJAAOO  rreeccrruuiittmmeenntt  RRuulleess..  
  

((ii))  TThhee  sseerrvviiccee  ccoonnddiittiioonn  bbee  rreedduucceedd  ttoo  33  yyeeaarrss  oonn  uunniiffoorrmm  bbaassiiss..  TThhee  ppaasstt  sseerrvviiccee  ooff  EExx--sseerrvviicceemmeenn  

bbee  ccoouunntteedd  ffoorr  LLIICCEE..  
    



((iiii))  TTTTAAss  aanndd  ootthheerr  eeqquuiivvaalleenntt  ccaaddrreess  ooff  BBSSNNLL  hhoollddiinngg  ddiirreecctt  rreeccrruuiittmmeenntt  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ffoorr  JJTTOO  aass  

pprreessccrriibbeedd  iinn  ccoolluummnn  88  aanndd  hhoollddiinngg  1100  yyeeaarrss  sseerrvviiccee  iinn  tthhee  ppoosstt  ooff  ““TTeecchhnniicciiaann//TTTTAA””  eettcc..  bbee  ggiivveenn  

pprroommoottiioonn  bbyy  aabbssoorrppttiioonn..  

  

55))  FFiilllliinngg  uupp  ooff  SSCC//SSTT  bbaacckk  lloogg  vvaaccaanncciieess..  
  

IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  ttoo  ffiillll  uupp  tthhee  SSCC//SSTT  bbaacckk  lloogg  vvaaccaanncciieess  iinn  aallll  

ccaaddrreess..  

  

66))  RReegguullaarriissaattiioonn  ooff  TTSSMMss  aanndd  CCaassuuaall  llaabboouurreerrss  aappppooiinntteedd  oonn  ccoommppaassssiioonnaattee  ggrroouunnddss..  
  

TThheerree  aarree  TTSSMMss  aass  CCGGAA  CCaassuuaall  llaabboouurreerrss  wwhhoo  aarree  aawwaaiittiinngg  rreegguullaarriizzaattiioonn..  TThheeyy  hhaavvee  nnoott  eenntteerreedd  iinn  

tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  tthhrroouugghh  bbaacckk  ddoooorr..  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  vveerrddiicctt  iiss  aallssoo  nnoott  aapppplliiccaabbllee  iinn  tthheeiirr  ccaasseess..  IItt  iiss  

uurrggeedd  tthhaatt  tthhee  aabboovvee  ccaatteeggoorryy  ooff  ssttaaffff  bbee  rreegguullaarriizzeedd..  

  

77))  RReevviissiioonn  ooff  ssttiippeennddss  ooff  tthhee  ttrraaiinneeeess..  
  

BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  ggiivveenn  wwaaggee  rreevviissiioonn  ww..ee..ff..  0011..0011..22000077,,  wwhhiicchh  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  iinnccrreeaassee  ooff  

tthheeiirr  eemmoolluummeennttss..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ssttiippeennddss  ooff  tthhee  ttrraaiinneeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  vvaarriioouuss  ccaaddrreess  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  

rreevviisseedd..  TThhee  ssaammee  mmaayy  bbee  rreevviisseedd  wwiitthhoouutt  ddeellaayy..  

  

NNeeww  IItteemmss  
  

11))  FFrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  ssttaaffff..  
  

TTiimmee  hhaass  ccoommee  ffoorr  BBSSNNLL  ttoo  ssttaarrtt  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  ssttaaffff..  AA  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aarree  

rreettiirriinngg  eevveerryy  yyeeaarr..  WWiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  ffeeww  yyeeaarrss  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwiillll  bbeeccoommee  vveerryy  tthhiinn..  

AAllrreeaaddyy  tthheerree  iiss  aaccuuttee  sshhoorrttaaggee  iinn  cceerrttaaiinn  ccaaddrreess  ssuucchh  aass  SSrr..TTOOAA..  NNoo  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt  iiss  ttaakkiinngg  

ppllaaccee  eexxcceepptt  iinn  tthhee  ccaaddrree  ooff  TTTTAA..  AAfftteerr  aa  ffeeww  yyeeaarrss  tthheerree  wwiillll  bbee  hhaarrddllyy  ssuuffffiicciieenntt  ssttrreennggtthh  ttoo  ddoo  tthhee  

wwoorrkkss..  HHeennccee,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  iinniittiiaattee  sstteeppss  ffoorr  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt..  
  

22))  EEmmppoowweerrmmeenntt  ooff  llaaddyy  ssttaaffff  aanndd  tthheeiirr  mmoottiivvaattiioonn  iinn  BBSSNNLL..  
  

TThhoouussaannddss  ooff  llaaddyy  eemmppllooyyeeeess  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  BBSSNNLL..  TThheeyy  aarree  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ffoorr  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  

BBSSNNLL  aanndd  ddiisscchhaarrggiinngg  tthheeiirr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aatt  hhoommee  aallssoo..  AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt  tthheeyy  aarree  hhoommee  mmaakkeerrss..  

OOff  llaattee  tthhee  wwoommeenn  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeeess  oonn  wwoommeenn  eemmppllooyymmeenntt  iinn  tthhee  PPSSUUss  

aarree  eexxpprreessssiinngg  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthheeiirr  dduuaall  eexxppllooiittaattiioonn  iinn  tthhee  ssoocciieettyy..  SSoommee  PPSSUUss  aarree  iissssuuiinngg  

gguuiiddeelliinneess  ttoo  eemmppoowweerr  tthhee  llaaddyy  ssttaaffff..  TThhee  BBSSNNLL  bbeeiinngg  bbiiggggeesstt  PPSSUU  sshhoouulldd  eevvoollvvee  iittss  oowwnn  wwoommeenn  

ppoolliiccyy  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  tthheeiirr  ssppeecciiaall  rroollee  iinn  tthhee  ssoocciieettyy..  TThheerreeffoorree,,  aass  ttookkeenn  ooff  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthheeiirr  rroollee  

tthhee  llaaddyy  ssttaaffff  bbee  ggrraanntteedd  oonnee  ddaayy  ssppeecciiaall  ccaassuuaall  lleeaavvee  eevveerryy  mmoonntthh..  
  

33))  PPaayy  ffiixxaattiioonn  iinn  ccaassee  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL,,  wwhhoo  hhaavvee  oopptteedd  ffoorr  IIDDAA  ppaayy  ssccaallee  

ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  pprroommoottiioonn  aafftteerr  0011..1100..22000000  
  

VViiddee  DDooTT  lleetttteerr  NNoo..  11--11  ((11))//22000066--PPAATT  ddaatteedd  1122..0099..22000066,,  tthhee  ooffffiicciiaallss  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL  wwhhoo  ggoott  tthheeiirr  

pprroommoottiioonn  bbeeffoorree  11--1100--22000000  ((ii..ee..  bbeeffoorree  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL)),,  aanndd  wwhhoo  hhaadd  ggiivveenn  ooppttiioonn  ffoorr  ppaayy  ffiixxaattiioonn  

iinn  pprroommootteedd  ssccaallee  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  tthheeiirr  nneexxtt  iinnccrreemmeenntt  iinn  lloowweerr  ssccaallee  wwhhiicchh  wwaass  aafftteerr  11--1100--22000000,,  wweerree  

aalllloowweedd  tthhee  ppaayy  ffiixxaattiioonn  bbeenneeffiitt  uunnddeerr  FFRR  2222((11))((aa))((11))..  SSuucchh  aa  mmeennttiioonn  ooff  tthhee  ddeettaaiilleedd  pprroocceedduurree  iinn  tthhee  

aabboovvee  mmeennttiioonneedd  DDooTT  lleetttteerr  hhaadd  bbeeccoommee  nneecceessssaarryy  ssiinnccee  tthhee  pprree--pprroommootteedd  ssccaallee  wwaass  iinn  CCDDAA  

ppaatttteerrnn  aanndd  pprroommootteedd  ssccaallee  wwaass  iinn  IIDDAA  ppaatttteerrnn..  HHoowweevveerr,,  vviiddee  DDooTT  lleetttteerr  NNoo..  11--11  ((11))//22000066--PPAATT  ddaatteedd  

1177..1122..22000088,,  tthhiiss  bbeenneeffiitt  ooff  ppaayy  ffiixxaattiioonn  aass  ppeerr  ooppttiioonn  uunnddeerr  FFRR  2222((11))((aa))((11))  wwaass  ttaakkeenn  aawwaayy  oonn  tthhee  

pplleeaa  tthhaatt  nnoo  ooppttiioonn  sshhoouulldd  bbee  aalllloowweedd  bbeeccaauussee  tthhee  lloowweerr  ssccaallee  wwaass  iinn  CCDDAA  ssccaalleess  ppaatttteerrnn  aanndd  tthhee  

hhiigghheerr((pprroommootteedd))  ssccaallee  wwaass  iinn  IIDDAA  ppaatttteerrnn..  
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn  iitt  iiss  ttoo  bbee  nnootteedd  tthhaatt  wwhheenn  tthheeyy  hhaavvee  oopptteedd  ffoorr  ppaayy  ffiixxaattiioonn  uunnddeerr  FFRR  2222((11))((aa))((11))  iinn  

tthhee  pprroommootteedd  ssccaallee,,  bbootthh  tthheeiirr  pprree--pprroommootteedd  ssccaallee  aanndd  pprroommootteedd  ssccaallee  wweerree  iinn  CCDDAA  ppaatttteerrnn  oonnllyy..  

SSuubbsseeqquueennttllyy  tthheeiirr  ppaayy  ssccaalleess  wweerree  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  IIDDAA  ppaatttteerrnn..  UUnnddeerr  ssuucchh  cciirrccuummssttaanncceess,,  iitt  iiss  nnoott  ffaaiirr  

ttoo  rreejjeecctt  tthhiiss  ooppttiioonn  eexxeerrcciisseedd  bbyy  tthheemm,,  aafftteerr  sseevveerraall  yyeeaarrss..  MMoorreeoovveerr,,  aass  ppeerr  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  

uunniioonnss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ccoorrppoorraattiissaattiioonn,,  tthhee  sseerrvviiccee  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  rruulleess  ooff  DDooTT  wwiillll  aappppllyy  uunnttiill  mmooddiiffiieedd  



bbyy  aann  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  uunniioonn..  SSiinnccee  FFRR  2222((11))((aa))((11))  iiss  ssttiillll  ccoonnttiinnuuiinngg  aanndd  

nnoott  mmooddiiffiieedd  bbyy  ssuucchh  aann  aaggrreeeemmeenntt,,  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  FFRR  2222((11))((aa))((11))  ccaann  nnoott  bbee  ttaakkeenn  aawwaayy..  
  

IInn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  oorrddeerr  ddaatteedd  2299..0033..22001100,,  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  CCAATT,,  EErrnnaakkuullaamm  BBeenncchh,,  iinn  RRAA  

NNoo..1111//22001100  ooff  TTAA  111155//22000088  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  SShhrrii  KK..  BBaallaakkrriisshhnnaann  aanndd  OOrrss..  aanndd  UUOOII  aanndd  OOrrss..,,  tthhee  

DDooTT,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  FF..NNoo..22--4499((33))//22000099--PPAATT  ddaatteedd  44tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22001100,,  hhaass  ssttaatteedd  tthhaatt  ooppttiioonn  ffoorr  ppaayy  

ffiixxaattiioonn  iinn  IIDDAA  ppaayy  ssccaallee  ffrroomm  tthheeiirr  ddaattee  ooff  pprroommoottiioonn  aafftteerr  0011..1100..22000000,,  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  oonn  eexxeeccuuttiioonn  

ooff  bboonnddss  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  aabbiiddee  bbyy  tthhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  ttoo  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa  aanndd  

tthhaatt  tthheeyy  aarree  lliiaabbllee  ttoo  rreeffuunndd  aannyy  eexxcceessss  aammoouunntt  ppaaiidd  iiff  aannyy..  HHoowweevveerr,,  tthhee  aabboovvee  ddeecciissiioonn  iiss  

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  rreessppeecctt  ooff  EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL  oonnllyy..  IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee  ssaammee  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aallssoo..  
  

44))  PPrroovviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  SSIIMM  ccaarrdd  ttoo  aallll  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  
  

AAss  ppeerr  tthhee  ddeecciissiioonn  ttaakkeenn  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg,,  ffrreeee  SSIIMM  ccaarrdd  wwoorrtthh  RRss..220000//--  ttaallkk  

ttiimmee  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  iissssuueedd  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  oouutt  ddoooorr..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ssaammee  hhaass  

nnoott  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ssttaaffff  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  iinnddoooorr  aanndd  ooffffiicceess..  IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  ffrreeee  SSIIMM  ccaarrddss  

mmaayy  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthheemm  aallssoo..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  ffaacciilliittyy  ttoo  ccoonnttaacctt  tthhee  ccuussttoommeerrss  ooff  ootthheerr  nneettwwoorrkkss  iiss  

wwiitthhddrraawwnn  iinn  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  RRss..220000//--  SSIIMM  ccaarrdd..  CCoonnttaaccttiinngg  ccuussttoommeerrss  wwhhoo  aarree  hhaavviinngg  mmoobbiillee  

ccoonnnneeccttiioonnss  ooff  ootthheerr  nneettwwoorrkkss,,  bbuutt  hhaavviinngg  BBSSNNLL  llaanndd  lliinnee  aanndd  BBrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss  iiss  nneecceessssaarryy  

ffoorr  rreessttoorraattiioonn  ooff  ffaauullttss  aass  wweellll  aass  ffoorr  mmaarrkkeettiinngg..  TThhiiss  ffaacciilliittyy  iiss  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthhee  EExxeeccuuttiivveess,,  bbuutt  iiss  

ddeenniieedd  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  wwhhiicchh  iiss  aa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  HHeennccee,,  tthhiiss  ffaacciilliittyy  mmaayy  bbee  rreessttoorreedd..  FFuurrtthheerr,,  

aacccceessss  mmaayy  aallssoo  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  ttoo  tthhee  CCUUGG  ooff  EExxeeccuuttiivveess,,  wwhhiicchh  iiss  vveerryy  

eesssseennttiiaall  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  ddaayy  ttoo  ddaayy  dduuttiieess..  
  

55))  HHaarrddsshhiippss  ttoo  eemmppllooyyeeeess  dduuee  ttoo  iinnoorrddiinnaattee  ddeellaayy  iinn  ffiinnaalliizzaattiioonn  ooff  ddiisscciipplliinnaarryy    

ccaasseess..  
  

TThhee  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  iinniittiiaatteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  uunnddeerr  CCDDAA  RRuulleess  3355  aanndd  3366  aarree  nnoott  

ffiinnaalliizzeedd  iinn  ttiimmee  bboouunndd  wwaayy  ccaauussiinngg  hhaarrddsshhiippss  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaallss..  TThheerree  aarree  iinnssttaanncceess  tthhaatt  eevveenn  aafftteerr  oonnee  

oorr  ttwwoo  yyeeaarrss  ccaasseess  aarree  nnoott  ffiinnaalliisseedd..    
  

IItt  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee  ddeettaaiillss  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  cciirrcclleess  ooff  ssuucchh  CCaasseess  wwhhiicchh  aarree  ppeennddiinngg  

ffoorr  mmoorree  tthhaann  66  mmoonntthhss  aanndd  aaccttiioonn  ttaakkeenn  ffoorr  ffiinnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee..  
  

66))  CCrreeaattiioonn  ooff  ppoosstt  ooff  SSeeccttiioonn  SSuuppeerrvviissoorr  iinn  tthhee  CCiirrccllee//AAddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceess..  
  

AAfftteerr  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  rreessttrruuccttuurreedd  ccaaddrreess  sseeccttiioonn  ooffffiicceerr  ppoossttss  aarree  aabboolliisshheedd..  TThhee  SSSS  hhaadd  bbeeeenn  tthhee  

rreessppoonnssiibbllee  ppeerrssoonn  ttoo  oorrggaanniizzee  tthhee  jjoobb  iinn  aa  sseeccttiioonn  wwiitthh  cceerrttaaiinn  nnuummbbeerr  ooff  aassssiissttaannttss  ((TTOOAA//UUDDCC))..  TThhee  

SSSS  hhaappppeenneedd  ttoo  bbee  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  hheeaadd  aammoonnggsstt  nnoonn  eexxeeccuuttiivvee  iinn  aa  sseeccttiioonn  aanndd  wwaass  mmaaddee  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  sseeccttiioonn..  
  

OOnn  ddiissccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  ssuucchh  aa  ccaatteeggoorryy,,  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  aass  iinnddiiccaatteedd  aabboovvee  iiss  bbeeiinngg  bboorrnnee  bbyy  tthhee  

JJTTOO//JJAAOOss..  JJTTOO  iiss  bbaassiiccaallllyy  aa  tteecchhnniiccaall  ccaaddrree..  TThheeyy  aarree  bbeeiinngg  uuttiilliizzeedd  iinn  tthhee  ooffffiiccee//aaddmmiinniissttrraattiivvee  

ooffffiicceess  iinnsstteeaadd  ooff  bbeeiinngg  uusseedd  ffoorr  tteecchhnniiccaall  wwoorrkkss..  MMoorreeoovveerr,,  tthheeiirr  eexxppeerriieennccee  iinn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  jjoobb  iiss  

vveerryy  lleessss..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  oonnee  sseenniioorr  mmoosstt  nnoonn  eexxeeccuuttiivvee,,  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  CCiirrccllee//AAddmmiinniissttrraattiivvee  

ooffffiiccee  ffrroomm  tthhee  vveerryy  bbeeggiinnnniinngg,,  hhaass  ggaaiinneedd  eexxppeerriieennccee  iinn  rruulleess,,  pprroovviissiioonnss  aanndd  tthheeiirr  aapppprroopprriiaattee  

aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  rreelleevvaanntt  ssiittuuaattiioonn..  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  aabboovvee,,  iitt  iiss  ssuuggggeesstteedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  rreeiinnttrroodduuccttiioonn  

ooff  tthhee  ppoosstt  ooff  SSeeccttiioonn  SSuuppeerrvviissoorr  iinn  tthhee  CCiirrccllee//  AAddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceess  ffoorr  iimmpprroovviinngg  pprroodduuccttiivviittyy..  
  

77))  IInnddeeppeennddeenntt  SSSSAA  ssttaattuuss  ffoorr  AAnnaannttnnaagg  aanndd  BBaarraammuullllaa  iinn  JJ&&KK  CCiirrccllee..  
  

AAnnaannttaannaagg  aanndd  BBaarraammuullllaa  iinn  JJ&&KK  CCiirrccllee  aarree  pprreesseennttllyy  uunnddeerr  SSrriinnaaggaarr  SSSSAA..  AAnnaannttnnaagg  ccoonnssiissttss  ooff  44  

rreevveennuuee  ddiissttrriiccttss,,  vviizz..,,  AAnnaannttnnaagg,,  PPuullwwaammaa,,  KKuullggaamm  &&  SShhooppiiaann  aanndd  ssiimmiillaarrllyy  BBaarraammuullllaa  ccoonnssiissttss  ooff  33  

rreevveennuuee  ddiissttrriiccttss,,  vviizz..,,  BBaarraammuullllaa,,  KKuuppwwaarraa  aanndd  BBaannddiippoorree..  
  

((aa))  BBSSNNLL  hhaass  iinnddeeppeennddeenntt  SSSSAA  ffoorr  LLaaddaakkhh  ccoonnssiissttiinngg  ooff  oonnllyy  ttwwoo  ddiissttrriiccttss,,  vviizz..,,  LLeehh  aanndd  KKaarrggiill..  

((bb))  JJaammmmuu  SSSSAA  iiss  hhaavviinngg  oonnllyy  22  ddiissttrriiccttss,,  vviizz..,,  JJaammmmuu  aanndd  KKaatthhuuaa..  UUddhhaammppuurr  SSSSAA  iiss  ccoonnssiissttiinngg  ooff  

oonnllyy  ttwwoo  ddiissttrriiccttss,,  vviizz..,,  UUddhhaammppuurr  aanndd  DDooddaa..  RRaajjoouurrii  SSSSAA  iiss  ccoonnssiissttiinngg  ooff  oonnllyy  ttwwoo  ddiissttrriiccttss,,  vviizz..,,  

RRaajjoouurrii  aanndd  PPoooonncchh..  

((cc))  BBuutt  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  KKaasshhmmiirr  iiss  tthhee  oonnllyy  SSSSAA  ffoorr  1100  rreevveennuuee  ddiissttrriiccttss..  
  



TThheerree  iiss  aa  ggoooodd  ppootteennttiiaall  ffoorr  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  oouurr  sseerrvviicceess  iinn  bbootthh  AAnnaannttnnaagg  aanndd  BBaarraammuullllaa..  HHoowweevveerr,,  

tthhee  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  tthheessee  ppllaacceess  oonn  oonnee  ssiiddee  aanndd  SSrriinnaaggaarr  oonn  tthhee  ootthheerr  ssiiddee,,  hhaammppeerrss  tthhee  

ddeevveellooppmmeennttaall  aaccttiivviittiieess..  CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  aabboovvee,,  tthhee  TTeelleeccoomm  CCoommmmiissssiioonn,,  iinn  22000000  ddeecciiddeedd  ttoo  ccrreeaattee  

tthhee  ppoossttss  ooff  TTDDEE//AAOO  iinn  AAnnaannttaannaagg  aanndd  BBaarraammuullllaa..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  CCGGMM,,  JJ&&KK,,  vviiddee  lleetttteerr  nnoo..  990000--

8844//EEsstttt..66  ddaatteedd  3300..0044..22000000,,  hhaass  iissssuueedd  oorrddeerrss  ttoo  ddeelleeggaattee  aallll  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ppoowweerrss  ttoo  

tthhee  TTDDEEss  iinn  AAnnaannttaannaagg  aanndd  BBaarraammuullllaa,,  jjuussttiiffyyiinngg  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  iinnddeeppeennddeenntt  SSSSAAss  iinn  bbootthh  tthhee  

ppllaacceess..  IItt  iiss  vveerryy  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  sseeppaarraattee  SSSSAAss  aatt  AAnnaannttnnaagg  aanndd  BBaarraammuullllaa  wwiillll  

nnoott  iinnvvoollvvee  aannyy  ffuurrtthheerr  aaddddiittiioonnaall  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL..  UUnnddeerr  tthhee  ggiivveenn  cciirrccuummssttaanncceess,,  iitt  iiss  tthhaatt  

AAnnaannttnnaagg  aanndd  BBaarraammuullllaa  mmaayy  ggrraanntteedd  wwiitthh  ffuullll  SSSSAA  ssttaattuuss..  

  

88))  IIssssuuee  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  oorrddeerrss  ooff  TTSSMMss,,  rreegguullaarriizzeedd  oonn  0011--1100--22000000  oorr  tthheerreeaafftteerr,,  aanndd  DDOOTT  

eemmppllooyyeeeess  oopptteedd  ffoorr  aabbssoorrppttiioonn  iinn  BBSSNNLL..  
  

TThheerree  aarree  ssttiillll  ssiizzeeaabbllee  nnuummbbeerr  ooff  TTSSMMss  iinn  tthhee  cciirrcclleess  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  rreegguullaarriizzeedd  ww..ee..ff..  0011--1100--22000000  

oorr  tthheerreeaafftteerr,,  bbuutt  tthheeiirr  PPOOSS  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  iissssuueedd..  TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ooff  tthhiiss  iiss  tthhaatt  tthhee  cciirrcclleess  aarree  nnoott  

aalliivvee  ttoo  tthhee  iissssuuee..  TThheerreeffoorree  aaccttiioonn  iiss  iimmppeerraattiivvee  ffoorr  eeaarrllyy  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  ssuucchh  ccaasseess  ttoo  DDOOTT  ffoorr  

iissssuuaannccee  ooff  PPOO..  
  

FFuurrtthheerr,,  tthhee  PPOOSS  ooff  eemmppllooyyeeeess  oopptteedd  ffoorr  aabbssoorrppttiioonn  iinn  BBSSNNLL  iiss  aallssoo  ppeennddiinngg  aass  DDiisscciipplliinnaarryy  ccaasseess  

aarree  nnoott  bbeeiinngg  ffiinnaalliizzeedd..  AAccttiioonn  bbee  ttaakkeenn  ttoo  ccoolllleecctt  ddeettaaiillss  ooff  ssuucchh  ccaasseess  ffoorr  eeaarrllyy  ffiinnaalliizzaattiioonn  ooff  

ddiisscciipplliinnaarryy  ccaasseess  ffoorr  iissssuuaannccee  ooff  PPOOSS..  
  

    
  

  

  

  

((PP..AAbbhhiimmaannyyuu))    

SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  

NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  

  


