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SSiirr,,  
  

SSuubb::  SSuubbmmiittttiinngg  iitteemmss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  3388tthh  mmeeeettiinngg  ooff  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ––rreegg..  
  

II  aamm  ssuubbmmiittttiinngg  hheerreewwiitthh  iitteemmss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  3388tthh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  II  rreeqquueesstt  yyoouu  
ttoo  kkiinnddllyy  aarrrraannggee  ttoo  hhoolldd  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  AApprriill  iittsseellff,,  aass  hhaass  aallrreeaaddyy  
bbeeeenn  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  yyoouu..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  

  
  
  
((PP..AAbbhhiimmaannyyuu))    
SSeeccrreettaarryy,,  SSttaaffff  SSiiddee,,  
NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  
  
  
EEnnccll::  AAss  aabboovvee..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

IItteemmss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  3388tthh  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  
  

11))  RReessuummee  tthhee  wwaaggee  nneeggoottiiaattiioonn  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  
AAfftteerr  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  ttoo  rreeccoommmmeenndd  WWaaggee  RReevviissiioonn  ffoorr  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  tthhee  
ffiirrsstt  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  oonn  2200tthh  JJuullyy,,  22001188..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  iinn  iitt’’ss  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  99tthh  OOccttoobbeerr,,  
22001188,,  ddeecciiddeedd  ttoo  pprreeppaarree  aa  jjooiinntt  rreeccoommmmeennddaattiioonn..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  hhaass  sseenntt  
aa  ddrraafftt  tthhrroouugghh  mmaaiill  ttoo  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  oonn  1166..1111..22001188..  TThhee  SSttaaffff  SSiiddee  ssuubbmmiitttteedd  iitt’’ss  ssuuggggeessttiioonnss  ttoo  
tthhee  GGMM((SSRR))  oonn  1111..1122..22001188..  HHoowweevveerr,,  tthhee  nneeggoottiiaattiioonn  hhaass  nnoott  rreeaacchheedd  iitt’’ss  llooggiiccaall  ccoonncclluussiioonn..  
HHeennccee,,  wwee  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhee  nneeggoottiiaattiioonn  sshhoouulldd  rreessuummee  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
  

22))  RReeqquueessttiinngg  ttoo  hhoolldd  tthhee  JJAAOO  4400%%  LLIICCEE..  
TThhee  JJAAOO  4400%%  LLIICCEE  wwaass  llaasstt  hheelldd  oonn  1177..0077..22001166..  TThheerreeaafftteerr,,  nnoo  eexxaamm  wwaass  hheelldd..  TThhee  SSttaaffff  SSiiddee  
hhaass  aallrreeaaddyy  ddeemmaannddeedd  ttoo  hhoolldd  tthhee  eexxaamm  wwiitthh  tthhee  rreevviisseedd  JJAAOO  RRRR..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  hhaass  
rreepplliieedd  tthhaatt  tthhee  JJAAOO  eexxaamm  wwoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  oonnccee  tthhee  aammeennddmmeennttss  aarree  aapppprroovveedd  ttoo  JJAAOO  RRRR  
iiss  aapppprroovveedd..  TThhee  JJAAOO  RRRR  iiss  yyeett  ttoo  bbee  aammeennddeedd..  WWee  rreeqquueesstt  tthhaatt  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  JJAAOO  RRRR  
mmaayy  bbee  aapppprroovveedd  aanndd  tthhee  JJAAOO  LLIICCEE  iiss  hheelldd  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  lloossss  ooff  ttiimmee..  
  

33))  EElliiggiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwiitthh  MM..CCoomm  aanndd  MM..AA..  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  oobbttaaiinneedd  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  
tthhee  MMaadduurraaii  KKaammaarraajj  UUnniivveerrssiittyy  tthhee  JJAAOO  LLIICCEE..  
SSoommee  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaadd  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  JJAAOO  4400%%  LLIICCEE,,  wwhhiicchh  wwaass  hheelldd  oonn  
1177..0077..22001166,,  aarree  hhaavviinngg  MM..CCoomm  aanndd  MM..AA..  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  oobbttaaiinneedd  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  MMaadduurraaii  KKaammaarraajj  
UUnniivveerrssiittyy,,  wwiitthhoouutt  aaccqquuiirriinngg  ddeeggrreeee  qquuaalliiffiiccaattiioonn..  TThheeyy  wweerree  nnoott  pprroommootteedd,,  eevveenntthhoouugghh  tthheeyy  
hhaavvee  qquuaalliiffiieedd,,  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  ppoosssseessssiinngg  tthhee  ddeeggrreeee  qquuaalliiffiiccaattiioonn..  IItt  mmaayy  bbee  
mmeennttiioonneedd  hheerree  tthhaatt  iinn  aa  ssiimmiillaarr  ccaassee  tthhee  HHoonn’’bbllee  HHiigghh  ccoouurrtt  ooff  HHyyddeerraabbaadd,,  iinn  iitt’’ss  oorrddeerr  ddaatteedd  
0088..0066..22001188  iinn  WW..PP..1188995588,,  1199223322  eettcc..,,  ooff  22001166  hhaadd  ddiirreecctteedd  BBSSNNLL  ttoo  pprroommoottee  tthhee  ccaannddiiddaatteess  
wwhhoo  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  JJEE  LLIICCEE  hheelldd  oonn  0077..0066..22001155  wwhhoo  hhaadd  oobbttaaiinneedd  ddeeggrreeee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddiirreeccttllyy  
wwiitthhoouutt  aaccqquuiirriinngg  1100++22  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  iiff  tthheeyy  wweerree  ootthheerrwwiissee  ffoouunndd  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee..  TThhee  BBSSNNLL  
MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  aanndd  pprroommootteedd  tthhoossee  ccaannddiiddaatteess..  
  
TThhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  ddiirreecctteedd  tthhee  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  cciirrccllee  ttoo  oobbttaaiinn  aa  rreeppoorrtt  ffrroomm  tthhee  UUGGCC  
aanndd  tthhee  ccoonncceerrnneedd  uunniivveerrssiittyy..  BBuutt  tthhee  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  cciirrccllee  ddiidd  nnoott  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  ssaammee  aanndd  
ssiimmppllyy  ddeenniieedd  ttoo  pprroommoottee  tthhoossee  ccaannddiiddaatteess  ttoo  tthhee  JJAAOO  ccaaddrree,,  ssttaattiinngg  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  hhaavviinngg  
ddeeggrreeee  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  eevveenntthhoouugghh  tthheeyy  hhaavvee  mmaasstteerr  ddeeggrreeee..  IInn  aa  rreeppllyy  rreecceeiivveedd  ffrroomm  MMaadduurraaii  
KKaammaarraajj  UUnniivveerrssiittyy,,  iitt  iiss  cclleeaarrllyy  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  tthhee  MM..CCoomm  //  MM..AA..  ooff  tthhoossee  ccaannddiiddaatteess  aarree  vvaalliidd  
ffoorr  aallll  ppuurrppoosseess  oonn  ppeerr  wwiitthh  rreegguullaarr  ccoouurrssee  ooff  MM..CCoomm  //  MM..AA..  IItt  iiss  aallssoo  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  
tthhaatt  tthhee  MMaadduurraaii  KKaammaarraajj  UUnniivveerrssiittyy  iiss  nnoott  aa  pprriivvaattee  uunniivveerrssiittyy..  IInn  vviieeww  ooff  aallll  tthheessee  aassppeeccttss,,  iitt  iiss  
rreeqquueesstteedd  ttoo  pprroommoottee  tthheessee  ooffffiicciiaallss  aass  JJAAOOss..  
  

44))  RReevviieeww  ooff  tthhee  rreessuullttss  ooff  SSCC//SSTT  ccaatteeggoorryy  ccaannddiiddaatteess  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  LLIICCEE  ooff  AAssssiissttaanntt  
MMaannaaggeerr  ((CCCCSS  ssttrreeaamm))  hheelldd  oonn  2200..0011..22001199  aass  ppeerr  tthhee  DDooTT  oorrddeerr  NNoo..2222--55//6611--NNCCGG  ddaatteedd  
3300..1111..9922..  
IInn  tthhee  3355tthh  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  1111tthh  MMaayy,,  22001177,,  iinn  tthhee  iitteemm  NNoo..55,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  
hhaass  aaggrreeeedd  ttoo  rreevviieeww  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  ffaaiilleedd  SSCC//SSTT  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aappppeeaarreedd  iinn  pprroommoottiioonnaall  
eexxaamm  wwiitthh  lleesssseerr  ssttaannddaarrdd,,  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  DDooTT  lleetttteerr  ddaatteedd  3300..1111..11999922..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  DDooTT’’ss  
aaffoorreessaaiidd  oorrddeerr,,  iiff  vvaaccaanncciieess  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  SSCC//SSTT  ccaatteeggoorryy,,  tthhaann  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ttoo  
rreevviieeww  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  SSCC  ccaannddiiddaatteess  wwiitthh  2200%%  mmaarrkkss  aanndd  1155%%  mmaarrkkss  ffoorr  tthhee  SSTT  ccaannddiiddaatteess..  
  
IInn  tthhee  LLIICCEE  ffoorr  pprroommoottiioonn  ffrroomm  UUDDCC  ttoo  AAssssiissttaanntt  MMaannaaggeerr  ((CCSSSS  ssttrreeaamm))  hheelldd  oonn  2200..0011..22001199  
aanndd  0099..0033..22001199,,  oonnee  ssuucchh  ccaannddiiddaattee  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  ccaatteeggoorryy,,  wwhhoo  aappppeeaarreedd  tthhee  eexxaamm,,  
sseeccuurreedd  3388..8888%%  mmaarrkkss  iinn  ppaappeerr--II  aanndd  2222..6677%%  mmaarrkkss  iinn  ppaappeerr--IIII  iiss  nnoott  ddeeccllaarreedd  aass  qquuaalliiffiieedd,,  
eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  vvaaccaannccyy  ooff  SSTT  ccaatteeggoorryy  iiss  uunnffiilllleedd..  TThheerree  mmaayy  bbee  ssiimmiillaarr  ccaasseess  iinn  SSCC  ccaatteeggoorryy  
aallssoo..  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  aabboovvee,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  rreevviieeww  tthhee  rreessuulltt  ooff  ffaaiilleedd  ccaannddiiddaatteess  iinn  SSCC//SSTT  
ccaatteeggoorryy  wwhhoo  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  LLIICCEE  ooff  AAMM  ((CCSSSS  ssttrreeaamm))  hheelldd  oonn  2200..0011..22001199  aanndd  sseettttllee  tthhee  
iissssuuee..  
  



  
  
  

55))  SSttrreennggtthheenniinngg  aanndd  eennssuurriinngg  ffiinnaanncciiaall  hheeaalltthh  ooff  tthhee  BBSSNNLL..  
TThhee  GGoovvtt..,,  DDOOTT,,  hhaass  ssiiggnneedd  aann  aaggrreeeemmeenntt  oonn  0088--0099--22000000  wwiitthh  uunniioonnss  aassssuurriinngg  ttoo  kkeeeepp  tthhee  nneeww  
eennttiittyy,,  BBSSNNLL,,  ffiinnaanncciiaallllyy  vviiaabbllee  aanndd  hheeaalltthhyy,,  ooff  llaattee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  hheeaalltthh  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  hhaass  
ddeetteerriioorraatteedd  ccoonnssiiddeerraabbllyy  aanndd  iitt  hhaass  aallaarrmmeedd  tthhee  wwoorrkkffoorrccee..  TThhee  GGrroouupp  ooff  MMiinniisstteerrss  hhaass  aallssoo    
ddeecciiddeedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ccoorrppoottaarriissaattiioonn  aanndd  aassssuurreedd  tthhaatt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL  wwiillll  bbee  ffuullllyy  
ttaakkeenn  ccaarree  ooff  aanndd  iinn  nnoo  cciirrccuummssttaanncceess  tthhee  PPSSUU  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  bbeeccoommee  uunnvviiaabbllee..  TThhee  
aassssuurraanncceess  aanndd  ccoommmmiittmmeennttss  nneeeedd  ttoo  bbee  hhoonnoouurreedd..  
  
TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  uurrggeedd  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  ttaakkee  sstteeppss  ttoo  aapppprriissee  tthhee  oowwnneerr,,  tthhee  
DDOOTT,,  aabboouutt  tthhee  ccoonncceerrnnss  ooff  ssttaaffff  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL  ffoorr  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  
iinn  tthhee  mmaatttteerr..  
  

66))  EEvvoollvvee  nneeww  pprroommoottiioonn  ppoolliiccyy  ffoorr  nnoonn--eexxeeccuuttiivvee  ssttaaffff..  
TThhee  uunniioonn  hhaass  ssuubbmmiitttteedd  mmaannyy  ggrriieevvaanncceess  aanndd  hhaarrddsshhiippss  rreellaattiinngg  ttoo  NNEEPPPP  ffoorr  rreessoolluuttiioonn..  BBuutt  
tthheessee  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  aaddddrreesssseedd..  AAppaarrtt  ffrroomm  aabboovvee,,  tthhee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aarree  
aallssoo  hhaavviinngg  ggeennuuiinnee  ggrriieevvaanncceess  iinn  tthhee  NNEEPPPP..  
  
TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  aa  nneeww  pprroommoottiioonn  ppoolliiccyy  aakkiinn  ttoo  EExxeeccuuttiivveess  bbee  eevvoollvveedd  nnoott  oonnllyy  ttoo  
mmeeeett  tthhee  aassppiirraattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  rreeccrruuiitteedd  ssttaaffff  bbuutt  aallssoo  ttoo  rreeddrreessss  tthhee  hhaarrddsshhiippss  ooff  aabbssoorrbbeedd  
eemmppllooyyeeeess..    TThhee  nneeww  sscchheemmee  sshhoouulldd  ccaarrrryy  rreesseerrvvaattiioonn  bbeenneeffiittss  ffoorr  SS//CC  SS//TT  bbrreetthhrreenn..  
  

77))  RReeppaattrriiaattiioonn  ooff  ssttaaffff  ffrroomm  rruurraall  aarreeaass  aafftteerr  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  pprreessccrriibbeedd  tteennuurreess..  
TThhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  eemmppllooyyeeeess  aarree  ddeeppuutteedd  ttoo  rruurraall  aarreeaass  ffoorr  ffiixxeedd  ppeerriioodd  aanndd  rreeppaattrriiaatteedd  ttoo  
uurrbbaann  aarreeaa  tthheerreeaafftteerr..  TThhee  rreeppaattrriiaattiioonn  ggeettss  ddeellaayyeedd  oonn  tthhee  pplleeaa  ooff  ccuuttooffff  ddaattee..  
  
IItt  iiss  uurrggeedd  tthhaatt  tthhee  ccuuttooffff  ddaattee  pprreessccrriibbeedd  aass  wweellll  aass  rreecceenntt  TTAA//DDAA  rreessttrriiccttiioonn  sshhoouulldd  nnoott  ssttaanndd  iinn  
tthhee  wwaayy  iinn  rreeppaattrriiaattiioonn  ooff  ssttaaffff  ffrroomm  rruurraall  ttoo  uurrbbaann  aarreeaass  aafftteerr  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  tteennuurree  aass  iinn  tthhee  
ccaassee  ooff  eexxeeccuuttiivveess..  
  

88))  RReellaaxxaattiioonn  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonn  iinn  LLIICCEE  ffoorr  pprroommoottiioonn  ttoo  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann  
CCaaddrree..  
TThhee  ppoossttss  ooff  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann  aarree  vvaaccaanntt  iinn  mmaannyy  cciirrcclleess  aass  ssuuffffiicciieenntt  ccaannddiiddaatteess  hhaavviinngg  
1100tthh  ssttaannddaarrdd  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  LLIICCEE..  
  
IItt  iiss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  aattlleeaasstt  oonnee  ttiimmee  rreellaaxxaattiioonn  bbee  ggrraanntteedd  iinn  eedduuccaattiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ssoo  tthhaatt  tthhee  
eemmppllooyyeeeess,,  nnoott  ppoosssseessssiinngg..  MMeettrriicc  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  ggeett  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  LLIICCEE..  
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