
BBrriieeff  nnoottee  oonn  tthhee  3388tthh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  

NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  
  
  

IIssssuueess  rraaiisseedd  bbyy  CCoomm..PP..AAbbhhiimmaannyyuu,,  SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee..  
  

((11))  TThhee  nneeggoottiiaattiioonn  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  sshhoouulldd  rreessuummee  
iimmmmeeddiiaatteellyy..  OOtthheerrwwiissee,,  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  wwiillll  bbee  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  aapppprrooaacchh  tthhee  DDooTT  iinn  
tthhiiss  rreeggaarrdd..  

  
((22))  88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  aass  ppeerr  sscchheedduullee..  PPoossttppoonneemmeenntt  ooff  

tthhee  ssaammee  wwiillll  ccrreeaattee  ccoommpplliiccaattiioonnss..    
  
((33))  BBSSNNLLEEUU’’ss  ddeemmaanndd  ffoorr  mmooddiiffiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  RReeccooggnniittiioonn  RRuullee  sshhoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  

bbeeffoorree  tthhee  88tthh  MMeemmbbeerrsshhiipp  VVeerriiffiiccaattiioonn..  TThhee  22nndd  uunniioonn  sshhoouulldd  bbee  rreeccooggnniisseedd,,  eevveenn  iiff  
tthhee  11sstt  uunniioonn  sseeccuurreess  5500%%  oorr  mmoorree  vvootteess..  

  
((44))  JJAAOO  LLIICCEE  sshhoouulldd  bbee  hheelldd  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  AAmmeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  JJAAOO  RRRR  sshhoouulldd  

aallssoo  bbee  aapppprroovveedd  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  
  
((55))  TThhee  ssttaannddaarrdd  ooff  tthhee  qquueessttiioonnss  ooff  tthhee  JJEE  LLIICCEE  sshhoouulldd  nnoott  bbee  vveerryy  hhiigghh,,  ccoonnssiiddeerriinngg  

tthhee  ffaacctt  tthhaatt  mmoosstt  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  aappppeeaarriinngg  tthhiiss  eexxaamm  aarree  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss..    
  
((66))  TThhee  SSttaaffff  SSiiddee  ssttrroonnggllyy  ooppppoosseess  VVRRSS..  GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  pprrooppoossaall  ttoo  ddiivveerrtt  tthhee  ffuunnddss  ttoo  

bbee  ggeenneerraatteedd  tthhrroouugghh  LLaanndd  MMoonneettiissaattiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  vvaaccaanntt  llaannddss,,  ttoo  ffuunndd  VVRRSS,,  
ccaannnnoott  bbee  aacccceepptteedd..  TThheessee  ffuunnddss  sshhoouulldd  bbee  uuttiilliisseedd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeennttaall  
aaccttiivviittiieess  ooff  BBSSNNLL..    

  

    
DDiissccuussssiioonn  oonn  aaggeennddaa  iitteemmss..  

  
((11))  RReessuummiinngg  ooff  tthhee  wwaaggee  nneeggoottiiaattiioonn..  

SSttaaffff  SSiiddee  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  wwaaggee  nneeggoottiiaattiioonn  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreessuummee..  
MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  ttrriieedd  ttoo  ddooddggee,,  bbyy  ssaayyiinngg  tthhaatt  sseettttlleemmeenntt  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffoorr  
NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  wwiitthhoouutt  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ppaayy  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  
EExxeeccuuttiivveess..  SSttaaffff  SSiiddee  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  ttaallkkss  sshhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreessuummee,,  oorr  eellssee  
tthheeyy  wwoouulldd  bbee  ccoommppeelllleedd  ttoo  aapppprrooaacchh  tthhee  DDooTT  wwiitthh  aa  ccoommppllaaiinntt..      

  
((22))  HHoollddiinngg  ooff  JJAAOO  4400%%  LLIICCEE..  

SSttaaffff  SSiiddee  ddeemmaannddeedd  ttoo  hhoolldd  tthhee  JJAAOO  eexxaamm  eexxppeeddiittiioouussllyy,,  bbyy  aapppprroovviinngg  tthhee  
aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  RReeccrruuiittmmeenntt  RRuulleess..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  rreepplliieedd  tthhaatt  tthhee  
aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  RRRR  aarree  aawwaaiittiinngg  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  BBooaarrdd..  TThheeyy  ttoolldd  tthhaatt  eeffffoorrttss  
wwoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ttoo  ggeett  iitt  aapppprroovveedd  eeaarrllyy..  TThheerreeaafftteerr,,  tthhee  JJAAOO  LLIICCEE  wwoouulldd  ttaakkee  ppllaaccee..    

    
((33))  EElliiggiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aaccqquuiirreedd  MMCCoomm..  aanndd  MMAA  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  

ddiirreeccttllyy..  
TThhee  SSttaaffff  SSiiddee  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  hhaadd  aaccqquuiirreedd  MMCCoomm..  aanndd  MMAA  
qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ddiirreeccttllyy,,  wwiitthhoouutt  ccoommpplleettiinngg  DDeeggrreeee,,  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  
eelliiggiibbiilliittyy  ttoo  tthhee  JJAAOO  LLIICCEE..  TThheeyy  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhiiss  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  oonn  tthhee  aannaallooggyy  
ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  CCAATT  jjuuddggeemmeenntt,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  JJEE  LLIICCEE..  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ddiirreecctteedd  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  ttoo  llooookk  iinnttoo  iitt..    

    



((44))  RReevviieeww  ooff  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  SSCC//SSTT  ccaannddiiddaatteess  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  AAssssiissttaanntt  
MMaannaaggeerr  eexxaamm..  
TThhee  SSttaaffff  SSiiddee  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  SSCC//SSTT  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aappppeeaarreedd  iinn  
tthhee  rreecceenntt  AAssssiissttaanntt  MMaannaaggeerr  eexxaamm,,  sshhoouulldd  bbee  rreevviieewweedd,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  DDooTT  lleetttteerr  
ddaatteedd  3300..1111..11999922,,  ggrraannttiinngg  lleesssseerr  ssttaannddaarrddss  ooff  eevvaalluuaattiioonn  ttoo  tthhee  SSCC//SSTT  ccaannddiiddaatteess..  
MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  aaggrreeeedd  ttoo  ddoo  tthhee  rreevviieeww,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  DDooTT  lleetttteerr..  

  
((55))  SSttrreennggtthheenniinngg  aanndd  eennssuurriinngg  ffiinnaanncciiaall  hheeaalltthh  ooff  BBSSNNLL..  

TThhee  SSttaaffff  SSiiddee  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  tthhee  CCaabbiinneett  hhaass  
ttaakkeenn  ddeecciissiioonn  ttoo  eennssuurree  tthhee  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL..  TThheeyy  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhiiss  
sshhoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  tthhaatt  tthhee  ddeemmaanndd  ooff  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  
wwoouulldd  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  DDooTT..    

  
((66))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  NNeeww  PPrroommoottiioonn  PPoolliiccyy  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  

IItt  wwaass  ddeemmaannddeedd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aa  NNeeww  PPrroommoottiioonn  PPoolliiccyy..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  
rreepplliieedd  tthhaatt  tthhiiss  ccaannnnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aatt  tthhiiss  jjuunnccttuurree  aanndd  mmaayy  bbee  llooookkeedd  iinnttoo  llaatteerr  
oonn..      

  
((77))  RReeppaattrriiaattiioonn  ooff  ssttaaffff  ffrroomm  rruurraall  aarreeaass  aafftteerr  ccoommpplleettiioonn  ooff  tteennuurree..  

TThhee  SSttaaffff  SSiiddee  ppooiinntteedd  tthhaatt  ssoommee  ddiiffffiiccuullttiieess  hhaavvee  aarriisseenn  dduuee  ttoo  tthhee  rreecceenntt  lleetttteerr  
iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  oonn  aauusstteerriittyy  mmeeaassuurreess,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  
rreeppaattrriiaattiioonn  ooff  ssttaaffff  ffrroomm  rruurraall  ttoo  uurrbbaann  aarreeaass,,  oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tteennuurree..  TThhee  
MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  aassssuurreedd  tthhaatt  tthhee  nneeeeddffuull  ccllaarriiffiiccaattiioonn  wwoouulldd  bbee  iissssuueedd  wwiitthhiinn  aa  
wweeeekk..  

    
((88))  RReellaaxxaattiioonn  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ttoo  aappppeeaarr  iinn  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann  

LLIICCEE..  
AAfftteerr  ddiissccuussssiioonn,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  iissssuuee  wwiillll  nnoott  ggeett  tthhee  
aapppprroovvaall  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss,,  aanndd  hheennccee  ccaannnnoott  aacccceepptteedd..      

  
  

******  
 


