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TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  

CCMMDD  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --        HHoollddiinngg  ooff  tthhee  LLiimmiitteedd  IInntteerrnnaall  CCoommppeettiittiivvee  EExxaammiinnaattiioonnss  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  aass  ppeerr  tthhee  vvaaccaanncciieess  

eexxiisstteedd  aass  oonn  3311--0011--22002200  --  rreegg..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  
  

IItt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn  tthhaatt  tthhee  LLiimmiitteedd  IInntteerrnnaall  CCoommppeettiittiivvee  EExxaammiinnaattiioonnss  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  vviizz..,,  

JJTTOO  LLIICCEE,,  JJAAOO  LLIICCEE,,  JJEE  LLIICCEE  aanndd  TTTT  LLIICCEE  aarree  nnoott  bbeeiinngg  hheelldd  oonn  ttiimmee..  TThhiiss  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  iiss  ccoonnttiinnuuiinngg,,  ddeessppiittee  vvooiiccee  

iiss  bbeeiinngg  ffrreeqquueennttllyy  rraaiisseedd  bbyy  BBSSNNLLEEUU  ttoo  hhoolldd  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss  wwiitthhoouutt  ddeellaayy..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhee  

iinnaaccttiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  oonn  tthhiiss  iissssuuee,,  hhaass  bblloocckkeedd  tthhee  pprroommoottiioonnaall  aavveennuueess  ooff  tthhee  NNoonn--

EExxeeccuuttiivveess..  
  

TThhee  JJAAOO  LLIICCEE  iiss  nnoott  hheelldd  aafftteerr  22001155,,  uunnddeerr  oonnee  pprreetteexxtt  oorr  tthhee  ootthheerr..  BBSSNNLLEEUU  hhaass  rraaiisseedd  tthhiiss  iissssuuee  wwiitthh  tthhee  

MMaannaaggeemmeenntt  aa  nnuummbbeerr  ooff  ttiimmeess..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  JJTTOO  LLIICCEE  iiss  aallssoo  nnoott  bbeeiinngg  hheelldd  oonn  ttiimmee,,  ddeessppiittee  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  

llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  vvaaccaanncciieess..  TThhiiss  eexxaamm  hhaass  bbeeeenn  hheelldd  oonnllyy  oonnccee  aafftteerr  22001166..  
  

TThhee  JJEE  LLIICCEE,,  nnoottiiffiieedd  ttoo  bbee  hheelldd  iinn  AApprriill,,  22001199,,  wwaass  ppoossttppoonneedd  aanndd  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd  ssoo  ffaarr..  TThhiiss  iissssuuee  wwaass  

rraaiisseedd  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  aallssoo,,  wwhheerreeiinn  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  ttoo  hhoolldd  tthhee  eexxaamm  aass  aann  ""ooffff--lliinnee""  eexxaamm..  IItt  iiss  

rreeggrreettttaabbllee  tthhaatt  eevveenn  tthhiiss  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  iiss  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttiillll  nnooww..  
  

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  VVRRSS  hhaass  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  aanndd  7799,,000000  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  ttaakkeenn  rreettiirreemmeenntt  uunnddeerr  

VVRRSS  oonn  3311..0011..22002200..  AAss  ppeerr  tthhee  VVRRSS--22001199,,  ““TThheerree  sshhaallll  bbee  nnoo  rreeccrruuiittmmeenntt  iinn  BBSSNNLL  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppoossttss  ffaalllliinngg  vvaaccaanntt  

oonn  aaccccoouunntt  ooff  vvoolluunnttaarryy  rreettiirreemmeenntt  uunnddeerr  tthhee  sscchheemmee  aanndd  tthheessee  ppoossttss  wwiillll  bbee  aabboolliisshheedd..””  TThhuuss,,  aallll  tthhee  7799,,000000  

ppoossttss,,  hhaavviinngg  bbeeeenn  ooccccuuppiieedd  bbyy  tthhee  VVRRSS  rreettiirreeeess,,  wwiillll  bbee  aabboolliisshheedd  ww..ee..ff..  0011..0022..22002200,,  aass  ppeerr  tthhee  VVRRSS..  
  

IInn  tthhee  bbaacckkddrroopp  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  LLIICCEEss  hhaavviinngg  nnoott  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd  ffoorr  tthhee  ppaasstt  ssoo  mmaannyy  yyeeaarrss,,  tthhee  

aabboolliisshhiinngg  ooff  tthhee  ppoossttss  iinn  ssuucchh  aa  mmaassssiivvee  ssccaallee  wwiillll  ssuurreellyy  hhaammppeerr  tthhee  pprroommoottiioonnaall  pprroossppeeccttss  ooff  tthhee  NNoonn--

EExxeeccuuttiivveess..  IItt  wwiillll  ccrreeaattee  llaarrggee  ssccaallee  ffrruussttrraattiioonn  aanndd  rreesseennttmmeenntt  aammoonngg  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  TThheeyy  wwiillll  ggeett  ggrreeaattllyy  

ddeemmoottiivvaatteedd  oonn  aaccccoouunntt  ooff  tthhiiss..  
  

HHeennccee,,  wwee  ddeemmaanndd  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  ttaakkee  sstteeppss  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  hhoolldd  tthhee  JJTTOO  LLIICCEE,,  JJAAOO  LLIICCEE,,  JJEE  

LLIICCEE  aanndd  TTTT  LLIICCEE,,  aass  ppeerr  tthhee  vvaaccaanncciieess  eexxiisstteedd  aass  oonn  3311--0011--22002200..  AAbboolliisshhiinngg  tthhee  ppoossttss  aass  eennvviissaaggeedd  iinn  tthhee  VVRRSS,,  

wwiitthhoouutt  hhoollddiinngg  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  eexxaammiinnaattiioonnss,,  wwiillll  mmeettee  oouutt  aa  ggrraavvee  iinnjjuussttiiccee  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  WWee  

rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee  iinn  tthhiiss  mmaatttteerr  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  eexxppeeddiittiioouuss  sstteeppss  aarree  ttaakkeenn  ttoo  hhoolldd  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonnss  aass  rreeqquueesstteedd  aabboovvee..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

  

  

PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  

  

CCooppyy  ttoo::    ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

                                    ((22))  SShhrrii  SSaauurraabbhh  TTyyaaggii,,  SSrr..GGMM((EEsstttt..)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

      ((33))  MMss..SSaammiittaa  LLuutthhrraa,,  GGMM  ((RReecctttt..)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  


