
  
  

BBSSNNLLEEUU//552266  ((JJTTOO))                                                                  1166..0022..22002222  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  AAsshhwwiinnii  VVaaiisshhnnaaww  jjii,,  
HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  &&  IITT,,  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,    
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,    
NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000011  
  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,  
  

SSuubb::  --        DDoouubbllee  ssttaannddaarrddss  bbeeiinngg  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  pprroommoottiioonnss  ooff  tthhee  
EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iinn  BBSSNNLL  ––  sseerriioouuss  hheeaarrtt  bbuurrnniinngg  ccrreeaatteedd  aammoonngg  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  
––  rreeqquueessttiinngg  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  --  rreegg..  

    
OOnn  bbeehhaallff  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn,,  tthhee  MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd  TTrraaddee  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  
kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuuee,,  wwiitthh  tthhee  rreeqquueesstt  ttoo  mmaakkee  nneecceessssaarryy  iinntteerrvveennttiioonn..  
    

AAtt  tthhee  oouuttsseett,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  aaddooppttiinngg  ddoouubbllee  ssttaannddaarrddss  aanndd  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  
aapppprrooaacchh,,  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  ggiivviinngg  pprroommoottiioonnss  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iinn  BBSSNNLL..  TThhiiss  hhaass  ccrreeaatteedd  
sseerriioouuss  hheeaarrtt  bbuurrnniinngg  aammoonngg  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  iiss  aaddvveerrsseellyy  aaffffeeccttiinngg  tthheeiirr  mmoorraallee..    
    

VVRRSS  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  BBSSNNLL  ww..ee..ff..  3311..0011..22002200..  TThheerreeaafftteerr,,  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  ddeecclliinneedd  ttoo  ccoonndduucctt  aannyy  
pprroommoottiioonnaall  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ((LLiimmiitteedd  IInntteerrnnaall  CCoommppeettiittiivvee  EExxaammiinnaattiioonnss))..  TThhee  CCMMDD  
BBSSNNLL  mmaaiinnttaaiinneedd  tthhaatt,,  nnoo  pprroommoottiioonn//pprroommoottiioonnaall  eexxaammiinnaattiioonn  wwoouulldd  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  BBSSNNLL,,  uunnttiill  tthhee  ffuuttuurree  
mmaannppoowweerr  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  aasssseesssseedd  aanndd  ffiinnaalliisseedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd..    
    

TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttooookk  2222  lloonngg  mmoonntthhss  ttoo  aasssseessss  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  mmaannppoowweerr  rreeqquuiirreemmeenntt,,  wwhhiicchh  iiss  
tteerrmmeedd  aass  ““RReessttrruuccttuurriinngg””..  FFiinnaallllyy,,  tthhee  oorrddeerr  oonn  RReessttrruuccttuurriinngg  ooff  MMaannppoowweerr  wwaass  iissssuueedd  vviiddee  FFiillee  NNoo..44--
0022//22002211--RReessttgg..  ddaatteedd  2233..1111..22002211  ((ccooppyy  eenncclloosseedd))..  DDuurriinngg  tthheessee  2222  mmoonntthhss,,  ddeessppiittee  oouurr  kknnoocckkiinngg  tthhee  ddoooorrss  
ooff  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  rreeppeeaatteeddllyy,,  nnoonnee  ooff  tthhee  pprroommoottiioonnaall  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwaass  ccoonndduucctteedd..  
TThhuuss,,  aallll  tthhee  ddoooorrss  ffoorr  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wweerree  sshhuutt  ddoowwnn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt..  
    

HHoowweevveerr,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  ddoooorrss  wweerree  sshhuutt  oonnllyy  ffoorr  tthhee  pprroommoottiioonnss  ooff  tthhee  
NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  nnoott  ffoorr  tthhee  EExxeeccuuttiivveess..  IInn  JJuullyy,,  22002211,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  pprroommootteedd  33,,669977  JJuunniioorr  
TTeelleeccoomm  OOffffiicceerrss  ((JJTTOOss)),,  aass  SSuubb  DDiivviissiioonnaall  EEnnggiinneeeerrss  ((SSDDEEss))..    WWee  wwiisshh  ttoo  mmaakkee  iitt  vveerryy  cclleeaarr  tthhaatt,,  wwee  aarree  nnoott  
aaggaaiinnsstt  tthhee  lleeggiittiimmaattee  pprroommoottiioonnss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess..  HHoowweevveerr,,  tthhee  qquueessttiioonn  iiss,,  tthhee  aaddooppttiinngg  ooff  ddoouubbllee  
ssttaannddaarrddss  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt..    
    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  VVRRSS--22001199,,  aallll  tthhee  ppoossttss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  wwhhoo  wweenntt  oonn  VVRRSS  wweerree  ttoo  bbee  aabboolliisshheedd  ww..ee..ff..  
0011..0022..22002200..  FFuurrtthheerr,,  aapppprroovvaall  ffoorr  tthhee  nneeww  ssaannccttiioonneedd  ppoossttss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  wwaass  ccoommmmuunniiccaatteedd  oonnllyy  oonn  
2233..1111..22002211..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  33,,669977  pprroommoottiioonnss  ggiivveenn  ffrroomm  JJTTOO  ttoo  SSDDEE  iinn  JJuullyy,,22002211  iittsseellff,,  wweerree  uunnddoouubbtteeddllyy  ggiivveenn  
bbaasseedd  oonn  tthhee  ppoossttss  tthhaatt  wweerree  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  aabboolliisshheedd  uunnddeerr  VVRRSS--22001199..    
  

OOnnccee  aaggaaiinn,,  994455  JJTTOOss  wweerree  pprroommootteedd  aass  SSDDEEss,,  iinn  DDeecceemmbbeerr,,  22002211..  WWee  hhaavvee  eevveerryy  rreeaassoonn  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  
tthheessee  pprroommoottiioonnss  wweerree  aallssoo  eeffffeecctteedd,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  SSDDEE  ppoossttss,,  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  aabboolliisshheedd  uunnddeerr  VVRRSS--22001199..    
    
OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  yyaarrddssttiicckkss  bbeeiinngg  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  pprroommoottiioonnss  ooff  
tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iiss  ttoottaallllyy  ddiissccrriimmiinnaattoorryy..  SSttrriiccttllyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  VVRRSS--22001199,,  bbuullkk  ooff  tthhee  
pprroommoottiioonnaall  ppoossttss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  ii..ee..,,  iinn  tthhee  ccaaddrreess  ooff  JJuunniioorr  TTeelleeccoomm  OOffffiicceerr,,  JJuunniioorr  EEnnggiinneeeerr  aanndd  
TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann,,  wweerree  aabboolliisshheedd  ww..ee..ff..  0011..0022..22002200..  TThheerreeaafftteerr,,  vviiddee  lleetttteerr  NNoo..BBSSNNLLCCOO--AA//1166((1133))//11//22002200--
EESSTTAABB  ddaatteedd  2277..0011..22002222,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  iissssuueedd  tthhee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ffoorr  hhoollddiinngg  tthhee  LLiimmiitteedd  IInntteerrnnaall  
CCoommppeettiittiivvee  EExxaammiinnaattiioonn  ttoo  tthhee  ccaaddrree  ooff  JJuunniioorr  TTeelleeccoomm  OOffffiicceerr  ((JJTTOO  LLIICCEE))..    
    

  



  
  
IItt  iiss  sshhoocckkiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  nnoott  eevveenn  aa  ssiinnggllee  vvaaccaannccyy  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  cciirrcclleess  ooff  UUttttaarr  PPrraaddeesshh  ((EEaasstt)),,  UUttttaarr  
PPrraaddeesshh  ((WWeesstt)),,  WWeesstt  BBeennggaall,,  PPuunnjjaabb,,  JJhhaarrkkhhaanndd,,  JJaammmmuu  &&  KKaasshhmmiirr,,  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh,,  NNTTRR,,  AAssssaamm,,  NNoorrtthh  
EEaasstt--II,,  IInnssppeeccttiioonn  cciirrccllee  aanndd  AALLTTTTCC..  FFuurrtthheerr,,  iinn  tthhee  cciirrcclleess  ooff  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh,,  HHaarryyaannaa,,  TTaammiill  NNaadduu  aanndd  
AAnnddaammaann  &&  NNiiccoobbaarr,,  vvaaccaanncciieess  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonnllyy  iinn  ssiinnggllee  ddiiggiitt..  NNoott  aalllloottttiinngg  eevveenn  aa  ssiinnggllee  vvaaccaannccyy  ffoorr  1122  
cciirrcclleess  aanndd  aalllloottttiinngg  vvaaccaanncciieess  oonnllyy  iinn  ssiinnggllee  ddiiggiitt  ttoo  44  cciirrcclleess,,  ffoorr  tthhee  JJTTOO((TT))  LLIICCEE,,  iiss  aa  vveerryy  bbiigg  iinnjjuussttiiccee  ttoo  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  wwaaiittiinngg  ffoorr  ppaasstt  77//88  yyeeaarrss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  JJTTOO((TT))  LLIICCEE..    
    

TThhee  ssiimmiillaarr  sscceennaarriioo  iiss  ggooiinngg  ttoo  aarriissee  iinn  tthhee  ootthheerr  pprroommoottiioonnaall  eexxaammiinnaattiioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aallssoo,,  vviizz..,,  
JJEE  LLIICCEE  aanndd  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann  LLIICCEE..  NNoott  mmuucchh  vvaaccaanncciieess  aarree  ggooiinngg  ttoo  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthheessee  LLIICCEEss  
aallssoo,,  wwhhiicchh  iiss  ggooiinngg  ttoo  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  tthhee  ccaarreeeerr  pprrooggrreessssiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ccaaddrreess..  
    

WWee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  oonnccee  aaggaaiinn  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  aaddooppttiinngg  ooff  ddoouubbllee  ssttaannddaarrddss  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  
mmaannaaggeemmeenntt,,  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  pprroommoottiioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  hhaass  ccrreeaatteedd  aa  vveerryy  
aawwkkwwaarrdd  ssiittuuaattiioonn..  HHeennccee,,  wwee  ffeerrvveennttllyy  aappppeeaall  ttoo  yyoouu  ssiirr,,  ttoo  kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee  oonn  tthhiiss  mmaatttteerr  aanndd  ttoo  eennssuurree  
tthhaatt,,  tthhee  iinnjjuussttiiccee  bbeeiinngg  mmeetteedd  oouutt  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ccaaddrreess,,  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  pprroommoottiioonn,,  iiss  uunnddoonnee..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
EEnnccll::  AAss  aabboovvee..  
  
  

CCooppyy  ttoo::      ((11))  SShhrrii  KK..  RRaajjaarraammaann,,  SSeeccrreettaarryy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii--0011  
((22))  SShhrrii  AAsshhookk  KKuummaarr  MMiittttaall,,  MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviicceess)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  

NNeeww  DDeellhhii--0011  
((33))  SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  CCMMDD,,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  0011  
((44))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––0011  

  


