
IItteemmss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  3366tthh  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  
  

((11))  DDeemmaannddiinngg  eexxttrraa  mmaarrkkss,,  aass  wweellll  aass  rreellaaxxaattiioonnss,,  ffoorr  tthhee  JJEE  LLIICCEE..      
TThhee  JJEE  LLIICCEE  wwaass  ccoonndduucctteedd  oonn  2288..0011..22001188..  TThhee  ooffffiicciiaallss  wwiitthh  1100++22  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  
aappppeeaarr  tthhee  JJEE  LLIICCEE..  HHeennccee,,  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  tthhee  JJEE  LLIICCEE  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  tthhaatt  ooff  1100++22..  BBuutt,,  iitt  iiss  
rreeppoorrtteedd  bbyy  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  aabboovvee  ssttaatteedd  eexxaammiinnaattiioonn  tthhaatt,,  
mmaannyy  ooff  tthhee  qquueessttiioonnss  aasskkeedd  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aarree  ooff  BB--TTeecchh  ssttaannddaarrdd..  TThhiiss  mmaayy  bbee  dduuee  ttoo  tthhee  
ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ttaasskk  ooff  sseettttiinngg  uupp  tthhee  JJEE  LLIICCEE  qquueessttiioonn  ppaappeerr  wwaass  oouuttssoouurrcceedd  ttoo  oouuttssiiddee  aaggeenncciieess..  
TThhee  qquueessttiioonnss  wwhhiicchh  aarree  ooff  hhiigghh  ssttaannddaarrdd  aarree::--  0044,,  0099,,  1111,,  1133,,  1155,,  1166,,  1199,,  2200,,  2211,,  2233,,  2244,,  2288,,  2299,,  
3300,,  3311,,  3333,,  3344  &&  3388..  
  

SSiimmiillaarrllyy,,  tthheerree  aarree  mmaannyy  qquueessttiioonnss  ggiivveenn  wwiitthh  wwrroonngg  aannsswweerrss,,  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  wwhhiicchh  aarree  ggiivveenn  
bbeellooww::--  
  

SSrr  NNoo  QQuueessttiioonn  IIDD  AAnnsswweerr  aass  ppeerr  aannsswweerr  kkeeyy  CCoorrrreecctt  aannsswweerr  

11  4411  MMaaiinn  FFrraammee    MMaaxx  FFrraammee  

22  4422  TTaappee  AAllll  ooff  tthheessee  
33  4444  MMaaggnneettiicc  IInnkk  CCaassee  RReeaaddeerr  MMaaggnneettiicc  IInnkk  CChhaarraacctteerr  RReeaaddeerr  

44  4455  IInnppuutt  UUnniitt,,  OOuuttppuutt  UUnniitt,,  ccoonnttrrooll  UUnniitt  IInnppuutt  UUnniitt,,  OOuuttppuutt  UUnniitt,,  cceennttrraall  
PPrroocceessssiinngg  uunniitt  &&  SSttoorraaggee  uunniitt  

55  4477  AAmmeerriiccaann  SSttaannddaarrdd  ccooddee  ffoorr  
iinneelleeggaannccyy    

AAmmeerriiccaann  SSttaannddaarrdd  ccooddee  ffoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  
IInntteerr  cchhaannggee  

66  4499  PPaatthh  AAddddrreessss  BBuuss  

77  5500  AA  CCeennttrraall  PPrroocceessssiinngg  UUnniitt  AAllll  OOff  tthheessee  

  

SSeevveenn  qquueessttiioonnss  aarree  aallssoo  wwrroonngg,,  ssiinnccee  tthheeyy  hhaavvee  mmoorree  tthhaann  oonnee  ccoorrrreecctt  aannsswweerrss..  TThheessee  
qquueessttiioonnss  aarree  qquueessttiioonn  nnoo..1100,,  3377,,  7755,,  8833,,  9900,,  9922  &&  9955..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  iiss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  eexxttrraa  mmaarrkkss  sshhoouulldd  bbee  aawwaarrddeedd  ttoo  tthhee  qquueessttiioonnss  
wwiitthh  wwrroonngg  aannsswweerr  kkeeyy  aanndd  aallssoo  ttoo  tthhee  qquueessttiioonnss  wwhhiicchh  ccaarrrriieedd  mmoorree  tthhaann  oonnee  ccoorrrreecctt  aannsswweerrss..  
FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  aallssoo  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  rreellaaxxaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  qquueessttiioonnss  wwhhiicchh  aarree  aabboovvee  
1100++22  ssttaannddaarrdd,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  oonnllyy  aa  vveerryy  ssmmaallll  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  ppaassss  iinn  tthhee  
eexxaamm..    
  

((22))  RReegguullaarriissaattiioonn  ooff  RRTTPP  SSeerrvviiccee..  
TThhee  HHoonn’’bbllee  CCAATT  hhaass  oorrddeerreedd  rreegguullaarriissaattiioonn  ooff  tthhee  RRTTPP  ((RReesseerrvvee  TTrraaiinneedd  PPooooll))  //  sshhoorrtt  dduuttyy  
sseerrvviiccee,,  ddoonnee  bbeeffoorree  rreegguullaarr  aappppooiinnttmmeenntt  iinn  tthhee  TTooAA  ccaaddrreess..  ((aa))  TThhee  EErrnnaakkuulluumm  CCAATT,,  iinn  iittss  
jjuuddggmmeenntt  ddaatteedd  99..77..22001100  iinn  OO..AA  NNoo..  113333  ooff  22000099,,  hhaass  ddiirreecctteedd  ffoorr  rreegguullaarriizziinngg  tthhee  RRTTPP  
((RReesseerrvvee  TTrraaiinneedd  PPooooll))  sseerrvviiccee  ooff  44  ooffffiicciiaallss  iinn  TTeelleepphhoonnee  OOppeerraattoorr  ccaaddrree,,  rreettrroossppeeccttiivveellyy  ffrroomm  
11998833..  TThhee  ccoonncceerrnneedd  ooffffiicciiaallss  wweerree  rreegguullaarriisseedd  mmuucchh  llaatteerr,,  eevveenn  tthhoouugghh  ppoossttss  wweerree  aavvaaiillaabbllee  
ffoorr  rreegguullaarr  aappppooiinnttmmeenntt..  TThhee  CCAATT  oorrddeerr  wwaass  cchhaalllleennggeedd  bbyy  BBSSNNLL  aanndd  tthhee  ccaassee  wweenntt  uupp  ttoo  
SSuupprreemmee  CCoouurrtt..  FFiinnaallllyy  tthhee  CCAATT  oorrddeerr  wwaass  uupphheelldd  aanndd  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd..  ((bb))  IInn  aannootthheerr  ccaassee,,  
aaddvveerrttiisseemmeenntt  wwaass  ggiivveenn  ffoorr  rreegguullaarr  rreeccrruuiittmmeenntt  aaggaaiinnsstt  tthhee  aavvaaiillaabbllee  vvaaccaanncciieess  iinn  TTooAA  ccaaddrree  
aanndd  aaccccoorrddiinnggllyy  tthhee  aapppplliiccaannttss  hhaavvee  aapppplliieedd  aanndd  wweerree  ggiivveenn  ttrraaiinniinngg..  BBuutt  aafftteerr  ttrraaiinniinngg,,  tthheeyy  
wweerree  aappppooiinntteedd  aass  sshhoorrtt  dduuttyy  ooppeerraattoorr  iinnsstteeaadd  ooff  rreegguullaarr  ooppeerraattoorr..  IItt  wwaass  ddoonnee  oonn  tthhee  
mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  tthhee  bbaann  oonn  ccrreeaattiioonn  ooff  ppoossttss  tthhaatt  ccaammee  iinnttoo  eeffffeecctt  ffrroomm  11..11..11998844  wwaass  
aapppplliiccaabbllee  ffoorr  tthhee  ppoossttss  ccrreeaatteedd  bbeeffoorree  11..11..11998844  aallssoo..  IInn  OOAA  NNoo..995522//11999922  tthhee  CCAATT  HHyyddeerraabbaadd  
iissssuueedd  oorrddeerrss  ffoorr  rreegguullaarr  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  tthhee  ssaaiidd  ooffffiicciiaall  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aappppooiinnttmmeenntt  aass  sshhoorrtt  
dduuttyy  ooppeerraattoorr,,  bbeeccaauussee  ppoosstt  wwaass  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhaatt  ttiimmee..  ((cc))  IInn  OOAA  NNoo..  7799//22001111,,  tthhee  EErrnnaakkuulluumm  
CCAATT  hhaass  ddiirreecctteedd  tthhaatt  ((ii))  RReessppoonnddeennttss  sshhaallll  wwoorrkk  oouutt  tthhee  vvaaccaanncciieess  tthhaatt  aarroossee  ffrroomm  11998844  
oonnwwaarrddss,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  nnoott  bbee  ffiilllleedd  uupp  oonn  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  bbaann  oonn  rreeccrruuiittmmeenntt..  ((iiii))  RRTTPP  ccaannddiiddaatteess,,  
bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  yyeeaarr  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt,,  ccoouupplleedd  wwiitthh  oorrddeerr  ooff  mmeerriitt,,  sshhaallll  bbee  aaccccoommmmooddaatteedd  
nnoottiioonnaallllyy  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  vvaaccaanncciieess  tthhaatt  wweerree  llyyiinngg  uunnffiilllleedd  ffrroomm  11998844  oonnwwaarrddss..  ((iiiiii))  IItt  iiss  ffrroomm  tthhee  
ddaattee  oonn  wwhhiicchh  tthheessee  aapppplliiccaannttss  ccoouulldd  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  ppllaacceedd  tthhaatt  tthhee  ppeerriioodd  ooff  1166  
yyeeaarrss  sseerrvviiccee  ffoorr  ggrraanntt  ooff  TTBBOOPP((TTiimmee  bboouunndd  oonnee  pprroommoottiioonn))    bbeenneeffiittss  bbee  wwoorrkkeedd  oouutt..    
  

((iivv))  OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  1166  yyeeaarrss  ooff  ssuucchh  sseerrvviiccee,,  tthheeyy  wwoouulldd  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  ggrraanntteedd  
TTBBOOPP  bbeenneeffiittss  aanndd  tthhee  ppaayy  iinn  tthhee  hhiigghheerr  ssccaallee  sshhaallll  bbee  ffiixxeedd..  ((vv))  AArrrreeaarrss  sshhaallll  bbee  wwoorrkkeedd  oouutt  iinn  
rreessppeecctt  ooff  tthheessee  ccaasseess  aanndd  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  aapppplliiccaannttss  ccoonncceerrnneedd..    
  



IItt  iiss  tthheerreeffoorree  rreeqquueesstteedd  ttoo  rreegguullaarriizzee  tthhee  RRTTPP  sseerrvviiccee  aanndd  ggrraanntt  ccoonnsseeqquueenntt  bbeenneeffiittss..  BBuutt  aass  
ppeerr  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  uunnddeerr  RRTTII  AAcctt,,  sseevveerraall  SSSSAAss  iinn  AAPP  hhaavvee  rreepplliieedd  tthhaatt  tthhee  ccoonncceerrnneedd  
iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  wwhheetthheerr  tthhee  vvaaccaanncciieess  wweerree  aavvaaiillaabbllee  aanndd  tthhee  RRTTPP  wweerree  nnoott  rreegguullaarriisseedd  
eevveenn  tthhoouugghh  vvaaccaanncciieess  wweerree  aavvaaiillaabbllee  eettcc..,,  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  tthheemm  ssiinnccee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  
ssoouugghhtt  ffoorr,,  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  ppeerriioodd  wwhhiicchh  wwaass  3300  yyeeaarrss  aaggoo..  BBuutt  iitt  ccaannnnoott  bbee  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  
ddeennyyiinngg  rreegguullaarriissaattiioonn  ooff  RRTTPP  sseerrvviiccee..  AAbbsseennccee  ooff  rreeccoorrddss  ccaannnnoott  bbee  tthhee  ggrroouunndd  ffoorr  ddeennyyiinngg  
jjuussttiiccee..  HHeennccee  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  rreegguullaarriissee  RRTTPP  sseerrvviiccee  aanndd  eexxtteenndd  ccoonnsseeqquueenntt  bbeenneeffiittss..    
  

((33))  RReeccrruuiittmmeenntt  iinn  tthhee  ccaaddrree  ooff  SSeenniioorr  OOffffiiccee  AAssssoocciiaattee..  
MMaassssiivvee  rreettiirreemmeennttss  aarree  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  tthhee  ccaaddrree  ooff  SSeenniioorr  OOffffiiccee  AAssssoocciiaattee..  TThhiiss  hhaass  rreessuulltteedd  
iinn  aaccuuttee  sshhoorrttaaggee  iinn  tthhiiss  ccaaddrree..  IInn  mmoosstt  ooff  tthhee  ppllaacceess,,  tthhee  ssiittuuaattiioonn  hhaass  bbeeccoommee  uunnmmaannaaggeeaabbllee..  
TThhiiss  iissssuuee  sseerriioouussllyy  aaffffeeccttss  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn..  IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  
tthhaatt  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  ccaaddrree  ooff  SSeenniioorr  OOffffiiccee  AAssssoocciiaattee..      
  

((44))  CCoonndduuccttiinngg  tthhee  JJEE  LLIICCEE  aass  ‘‘ooffff--lliinnee’’  eexxaamm..  
FFoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee,,  tthhee  JJEE  LLIICCEE  ccoonndduucctteedd  oonn  2288..0011..22001188,,  wwaass  ccoonndduucctteedd  aass  aann  oonnlliinnee  eexxaamm..  
EEvveenn  bbeeffoorree  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  wwaass  ccoonndduucctteedd,,  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  rraaiisseedd  iitt’’ss  oobbjjeeccttiioonn  ttoo  tthhiiss..  IItt  iiss  tthhee  
ddeemmaanndd  ooff  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  tthhaatt  aallll  eexxaammiinnaattiioonnss  ffrroomm  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ttoo  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  sshhoouulldd  bbee  
ccoonndduucctteedd  oonnllyy  aass  aann  ‘‘ooffff--lliinnee’’  eexxaamm..  TThhiiss  iiss  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  mmoosstt  ooff  tthhee  aapppplliiccaannttss  ffoorr  tthhee  
JJEE  LLIICCEE  aarree  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss,,  wwhhoo  ppoosssseessss  lliittttllee  kknnoowwlleeddggee  iinn  ccoommppuutteerr  ooppeerraattiioonnss..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  wwaass  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  BBaasseedd  oonn  tthhee  
aannsswweerr  kkeeyy  rreelleeaasseedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  iitt  ccoouulldd  bbee  ggaauuggeedd  tthhaatt  oonnllyy  aa  ffeeww  ooffffiicciiaallss  wwiillll  ggeett  
tthhrroouugghh  tthhiiss  eexxaammiinnaattiioonn..  IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt,,  ttaakkiinngg  tthhiiss  eexxppeerriieennccee  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  ccoonndduucctt  tthhee  ffuuttuurree  JJEE  LLIICCEEss  oonnllyy  aass  ‘‘ooffff--lliinnee’’  eexxaammss..  TThhee  ssuucccceessssffuull  
ccaannddiiddaatteess  sshhoouulldd  bbee  iimmppaarrtteedd  wwiitthh  tthhee  ttrraaiinniinngg  iinn  ccoommppuutteerr  ooppeerraattiioonnss,,  ssoo  aass  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  
ddiisscchhaarrggee  tthheeiirr  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  iinn  tthhee  nneeww  ccaaddrree..    
  

((55))  EExxtteennssiioonn  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr,,  bbeeyyoonndd  tthhee  
iinniittiiaall  66  mmoonntthh  ppeerriioodd..  
BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  lleetttteerr  nnoo..  BBSSNNLL//AAddmmnn..II//1155--2222//1144  ddaatteedd  1111..0044..22001177,,  iinnttrroodduucceedd  tthhee  
ffaacciilliittyy  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr,,  ffoorr  oouuttddoooorr  ttrreeaattmmeenntt,,  ttoo  tthhee  rreettiirreedd  
eemmppllooyyeeeess..  TThhiiss  ffaacciilliittyy  wwaass  iinnttrroodduucceedd  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhee  hhaarrddsshhiippss  bbeeiinngg  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  tthhee  
rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  iinn  ggeettttiinngg  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ooff  tthheeiirr  oouuttddoooorr  mmeeddiiccaall  eexxppeennddiittuurree..  EExxtteennssiioonn  ooff  
tthhiiss  ffaacciilliittyy  wwaass  ttoo  bbee  rreevviieewweedd  aafftteerr  66  mmoonntthhss,,  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  iitt’’ss  iinnttrroodduuccttiioonn..  SSiinnccee  tthhiiss  
rreevviieeww  iiss  nnoott  ddoonnee,,  ffiieelldd  uunniittss  hhaavvee  ssttooppppeedd  tthhiiss  ffaacciilliittyy..  IItt  iiss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  
mmaayy  iissssuuee  nneecceessssaarryy  lleetttteerr  ttoo  tthhee  ffiieelldd  uunniittss,,  ffoorr  tthhee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhiiss  ffaacciilliittyy  ttoo  tthhee  rreettiirreedd  
eemmppllooyyeeeess..    
  

((66))  PPrrooppeerr  uupp--kkeeeepp  ooff  IInnssppeeccttiioonn  QQuuaarrtteerrss  aanndd  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  IIQQ  bbooookkiinngg  tthhrroouugghh  oonnlliinnee..  
IInn  mmoosstt  ooff  tthhee  ppllaacceess,,  tthhee  BBSSNNLL  iinnssppeeccttiioonn  qquuaarrtteerrss  aarree  mmaaiinnttaaiinneedd  bbaaddllyy..  OOnnllyy  iinn  aa  ffeeww  ppllaacceess  
pprrooppeerr  uupp--kkeeeepp  ooff  tthhee  IIQQss  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee..  IItt  mmuusstt  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  ssppeennddss  hhuuggee  
mmoonneeyy  ttoo  tthhee  oouuttssoouurrcceedd  aaggeenncciieess,,  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  IIQQss..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  tthhiiss  
mmoonneeyy  iiss  bbeeiinngg  ssiipphhoonneedd  ooffff..  WWhheenn  tthhiiss  iiss  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  oonnllyy  ssoommee  
sstteerreeoo--ttyyppeedd  lleetttteerrss  aarree  iissssuueedd..  HHeennccee,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  ttoo  
eennssuurree  tthhaatt  tthhee  IIQQss  aarree  mmaaiinnttaaiinneedd  pprrooppeerrllyy,,  aanndd  tthhaatt  BBSSNNLL’’ss  mmoonneeyy  ddooeess  nnoott  ggoo  iinnttoo  tthhee  ddrraaiinn..  
  

((77))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  rreevviisseedd  wweeiigghhttaaggee  ppooiinntt  ssyysstteemm  ffoorr  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  
AAppppooiinnttmmeennttss..  
CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  aappppooiinnttmmeennttss  aarree  ggiivveenn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL,,  aass  ppeerr  tthhee  ppoolliiccyy  gguuiiddeelliinneess  
iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  lleetttteerr  nnoo..227733--1188//22000055--PPeerrss..IIVV  ddaatteedd  2277..0066..22000077..  RReevviisseedd  
WWeeiigghhttaaggee  PPooiinnttss  wweerree  iissssuueedd  oonn  2211..0044..22001166,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  ppeerrssiisstteenntt  ddeemmaanndd  ooff  tthhee  SSttaaffff  
SSiiddee..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  aappppooiinnttmmeennttss  wweerree  ttoo  bbee  mmaaddee  bbaasseedd  oonn  RReevviisseedd  
WWeeiigghhttaaggee  PPooiinnttss..  HHoowweevveerr,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  lleetttteerr  nnoo..227733--1188//22001133--EEsstttt..IIVV  ddaatteedd  
0022..0066..22001166,,  hhaass  iissssuueedd  iinnssttrruuccttiioonn  tthhaatt  HHPPCC  mmeeeettiinnggss  ffoorr  tthhee  pprreesseenntt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  mmaayy  bbee  
ccoonndduucctteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  vviiddee  lleetttteerr  nnoo..227733--1188//22001133//CCGGAA//EEsstttt--IIVV  
ddaatteedd  0011..1100..22001144..  AAss  aa  rreessuulltt,,  CCGGAA  aapppplliiccaannttss  aarree  ddeepprriivveedd  ooff  ggeettttiinngg  aappppooiinnttmmeennttss  eevveenn  
tthhoouugghh  vvaaccaanncciieess  aarree  aavvaaiillaabbllee..  HHeennccee,,  iitt  iiss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  RReevviisseedd  WWeeiigghhttaaggee  PPooiinntt  
SSyysstteemm  ffoorr  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunndd  aappppooiinnttmmeennttss  mmaayy  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ffrroomm  0011..0044..22001166..    



  
  

((88))  NNoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  HHRR  iissssuueess  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee..  
TThhrreeee  HHRR  iissssuueess,,  vviizz..,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  pprroommoottiioonn  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iinn  EE--11  ppaayy  ssccaallee,,  oonnee  
aaddddiittiioonnaall  iinnccrreemmeenntt  ffoorr  tthhee  lleefftt  oouutt  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ((aatt  ppaarr  wwiitthh  tthhee  TTTTAAss  wwhhoo  aarree  aappppooiinntteedd  
aafftteerr  0011..0011..22000077)),,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ggrraattuuiittyy  ffoorr  ccaassuuaall  llaabboouurreerrss,,  aarree  aallrreeaaddyy  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  mmaannyy  yyeeaarrss  aaggoo,,  bbuutt  wweerree  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  ttiillll  ddaattee..  TThheessee  aarree  vveerryy  
ggeennuuiinnee  aanndd  jjuussttiiffiieedd  ddeemmaannddss  wwhhiicchh  nneeeedd  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..              
  

((99))  SSeettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  tthhaatt  hhaavvee  aarriisseenn  oouutt  ooff  tthhee  bbiiffuurrccaattiioonn  ooff  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  aanndd  
TTeellaannggaannaa  cciirrcclleess..  
CCoonnsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  bbiiffuurrccaattiioonn  ooff  uunniitteedd  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  iinnttoo  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  aanndd  TTeellaannggaannaa  
SSttaatteess,,  wwhhiicchh  wwaass  aa  ppoolliittiiccaall  ddeecciissiioonn,,  aannootthheerr  ppoolliittiiccaall  ddeecciissiioonn  wwaass  ttaakkeenn  ffoorr  bbiiffuurrccaattiinngg  BBSSNNLL  
AAPP  CCiirrccllee  iinnttoo  AAPP  aanndd  TTeellaannggaannaa  CCiirrcclleess..  DDuuee  ttoo  tthhiiss,,  tthhee  jjuunniioorr  mmoosstt  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  
SSrr..TTooAA((GG))  ccaaddrree,,  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  CCiirrccllee  OOffffiiccee  aatt  HHyyddeerraabbaadd,,  wweerree  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  AAPP  CCiirrccllee  
OOffffiiccee  aatt  VViijjaayyaawwaaddaa,,  iimmppoossiinngg  lloott  ooff  ddiiffffiiccuullttiieess  oonn  tthheemm..    
  

TThhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  aassssuurreedd  ssoofftt  tteennuurree  ((33  yyeeaarrss  tteennuurree))  aass  aa  oonnee--ttiimmee  mmeeaassuurree  ffoorr  tthheessee  
ooffffiicciiaallss,,  vviiddee  BBSSNNLL  oorrddeerr  NNoo..  331177--0044//22001122--PPeerrss..II  ((PPtt))  ddaatteedd  1133..33..22001177..  IItt  mmeeaannss,,  wwhhiillee  tthheessee  
ooffffiicciiaallss  ccaann  ggoo  bbaacckk  aafftteerr  tthhee  33  yyeeaarr  tteennuurree,,  tthhoossee  ccoommiinngg  iinn  tthheeiirr  ppllaaccee  ccaannnnoott  ggoo  bbaacckk  aafftteerr  
ccoommpplleettiinngg  aa  ffiixxeedd  tteennuurree  aanndd  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  rreemmaaiinn  iinn  VViijjaayyaawwaaddaa  CCiirrccllee  OOffffiiccee  uunnttiill  tthheeiirr  
rreettiirreemmeenntt..  IItt  wwiillll  bbee  aann  uunntteennaabbllee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  TThhee  oonnllyy  ssoolluuttiioonn  ffoorr  sseettttlliinngg  tthhiiss  pprroobblleemm  wwiillll  
bbee,,  rreessoorrttiinngg  ttoo  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt  ffoorr  pprroovviiddiinngg  ssuubbssttiittuutteess  ffoorr  tthheemm..  IItt  iiss  ttoo  bbee  nnootteedd  tthhaatt  
ccoonnsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  bbiiffuurrccaattiioonn  ooff  NNEE  CCiirrccllee  iinnttoo  NNEE--11  aanndd  NNEE--22  cciirrcclleess,,  tthhee  NNEE--22  cciirrccllee  wwaass  
aalllloowweedd,,  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt..    IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  rreedduuccee  tthhiiss  tteennuurree  ooff  33  yyeeaarrss  ttoo  22  yyeeaarrss  aanndd  ttoo  
aallllooww  AAPP  CCiirrccllee  ttoo  mmaakkee  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt..  IItt  iiss  aallssoo  rreeqquueesstteedd  ttoo  ddoo  tthhiiss  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt  aass  
eeaarrllyy  aass  ppoossssiibbllee,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  ooffffiicciiaallss  oopptteedd//  ffoorrcceeffuullllyy  ttrraannssffeerrrreedd,,  ccaann  ggoo  bbaacckk  eevveenn  bbeeffoorree  ttwwoo  
yyeeaarrss..  
  

((1100))  SSeettttiinngg  uupp  ooff  aa  sseeppaarraattee  BBSSNNLL  sseerrvveerr  ffoorr  AAssssaamm,,  NNEE--II  aanndd  NNEE--IIII  cciirrcclleess  aatt  GGuuwwaahhaattii..  
TThhee  EEaasstteerrnn  ZZoonnaall  BBiilllliinngg  CCeennttrree  ffoorr  bbootthh  llaannddlliinnee  aanndd  IITT  PPrroojjeecctt  CCeennttrree  ((ffoorr  mmoobbiillee))  iiss  aatt  
pprreesseenntt  llooccaatteedd  aatt  KKoollkkaattaa..  IItt  iiss  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  BBSSNNLL  ccuussttoommeerrss  aanndd  mmoorree  ssoo  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  
DDiirreecctt  SSeelllliinngg  AAggeennttss  iinn  tthhoossee  cciirrcclleess  tthhaatt,,  wwhheenneevveerr  lliinnkk  bbeettwweeeenn  KKoollkkaattaa  aanndd  GGuuwwaahhaattii  ggeettss  
iinntteerrrruupptteedd  dduuee  ttoo  aannyy  rreeaassoonn,,  tthhee  eennttiirree  BBrrooaaddbbaanndd  sseerrvviiccee  ooff  AAssssaamm,,  NNEE--II  aanndd  NNEE--IIII  cciirrcclleess  
aallssoo  ggeett  ddiissrruupptteedd..  AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  ssuubbssccrriibbeerrss  ooff  AAssssaamm  aanndd  NNEE  cciirrcclleess  ccoouulldd  nnoott  eevveenn  llooddggee  
tthheeiirr  ccoommppllaaiinnttss  ttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  aauutthhoorriittyy..  HHeennccee,,  ttoo  ssoollvvee  aallll  tthheessee  pprroobblleemmss,,  aa  sseeppaarraattee  
BBSSNNLL  sseerrvveerr  mmaayy  bbee  pprroovviiddeedd  aatt  GGuuwwaahhaattii,,  wwhhiicchh  wwiillll  ccaatteerr  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  eennttiirree  NNoorrtthh  
EEaasstteerrnn  RReeggiioonn..  
  

((1111))  SSppeecciiaall  rreeccrruuiittmmeenntt  iinn  tthhee  ccaaddrree  ooff  SSeenniioorr  OOffffiiccee  AAssssoocciiaattee  ffoorr  JJ&&KK,,  AAssssaamm,,  NNEE--II  aanndd  NNEE--
IIII..  
TThheerree  iiss  aaccuuttee  sshhoorrttaaggee  iinn  tthhee  ccaaddrreess  ooff  AAssssiissttaanntt  OOffffiiccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  OOffffiiccee  
SSuuppeerriinntteennddeenntt  iinn  tthhee  hhiillllyy  aanndd  ffaarr--fflluunngg  cciirrcclleess  ooff  JJ&&KK,,  AAssssaamm,,  NNEE--II  aanndd  NNEE--IIII..  WWiitthh  aa  vviieeww  ttoo  
sseettttllee  tthhiiss  sshhoorrttaaggee,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  aa  ssppeecciiaall  rreeccrruuiittmmeenntt  mmaayy  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  ccaaddrree  ooff  
SSeenniioorr  OOffffiiccee  AAssssoocciiaattee  ffoorr  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  cciirrcclleess..    
  

((1122))  EExxtteennssiioonn  ooff  ssppeecciiaall  ccoonncceessssiioonnss  ttoo  ccaassuuaall  llaabboouurrss  wwoorrkkiinngg  iinn  KKaasshhmmiirr  VVaalllleeyy..  
TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  hhaass  pprroovviiddeedd  ssppeecciiaall  ccoonncceessssiioonnss  ttoo  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  
wwoorrkkiinngg  iinn  KKaasshhmmiirr  VVaalllleeyy  iinn  aattttaacchheedd  //  ssuubboorrddiinnaattee  ooffffiicceess  oorr  PPSSUUss  ffaalllliinngg  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  
CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  ppaacckkaaggee  ooff  iinncceennttiivveess  iiss  uunniiffoorrmmllyy  aapppplliiccaabbllee  ttoo  aallll  MMiinniissttrriieess  //  
DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  PPSSUUss  uunnddeerr  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  aanndd  ppaacckkaaggee  ooff  ccoonncceessssiioonnss  aarree  aallssoo  
aaddmmiissssiibbllee  ttoo  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  ccaassuuaall  llaabboouurrss  wwoorrkkiinngg  iinn  KKaasshhmmiirr  VVaalllleeyy..  BBSSNNLL  iiss  aatt  pprreesseenntt  
ggiivviinngg  tthhee  ssppeecciiaall  ccoonncceessssiioonnss  ttoo  tthhee  rreegguullaarr  eemmppllooyyeeeess  oonnllyy..  IItt  wwaass  eeaarrlliieerr  ggiivveenn  ttoo  ccaassuuaall  
llaabboouurrss  wwiitthh  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  wwhhoo  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  BBSSNNLL  iinn  KKaasshhmmiirr  VVaalllleeyy..  SSuurrpprriissiinnggllyy,,  tthhee  
ffaacciilliittyy  wwaass  wwiitthhddrraawwnn  ffrroomm  tthhoossee  ccaassuuaall  llaabboouurrss  ffoorr  llaasstt  ffeeww  yyeeaarrss  iinn  KKaasshhmmiirr  VVaalllleeyy..  IItt  iiss  
rreeqquueesstteedd  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  ssppeecciiaall  ccoonncceessssiioonnss  ttoo  tthhoossee  ccaassuuaall  llaabboouurrss  wwoorrkkiinngg  iinn  KKaasshhmmiirr  VVaalllleeyy..    

 
***** 


