
IItteemmss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  3377tthh  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  
  
((11))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  JJuuddggmmeenntt  0011..0088..22001188  oonn  rreegguullaarriissaattiioonn  ooff  

ccaassuuaall//ddaaiillyy  rraatteedd//aadd  hhoocc  llaabboorr  eettcc..  
TThhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  bbeenncchh  ccoonnssiissttiinngg  ooff  HHoonn’’bbllee  JJuussttiicceess  SSrrii  MMaaddaann  BB..LLookkuurr  aanndd  SSrrii  DDeeeeppaakk  
GGuuppttaa  hhaass  iissssuueedd  oorrddeerr  oonn  11..88..22001188  iinn  CCAA  NNoo..  77442233--2299  ooff  22001188  ccllaarriiffyyiinngg  tthhee  oorrddeerr  iissssuueedd  bbyy  
tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  iinn  UUmmaaddeevvii  ccaassee..  AAss  ppeerr  tthhiiss  oorrddeerr  ddaatteedd  11..88..22001188,,  ““eeaacchh  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  
eeaacchh  iinnssttrruummeennttaalliittyy  sshhoouulldd  uunnddeerrttaakkee  aa  oonnee--ttiimmee  eexxeerrcciissee  aanndd  pprreeppaarree  aa  lliisstt  ooff  aallll  ccaassuuaall,,  
ddaaiillyy--wwaaggee  oorr  aadd  hhoocc  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  ffoorr  mmoorree  tthhaann  tteenn  yyeeaarrss  wwiitthhoouutt  tthhee  
iinntteerrvveennttiioonn  ooff  ccoouurrttss  aanndd  ttrriibbuunnaallss  aanndd  ssuubbjjeecctt  tthheemm  ttoo  aa  pprroocceessss  vveerriiffiiccaattiioonn  aass  ttoo  wwhheetthheerr  
tthheeyy  aarree  wwoorrkkiinngg  aaggaaiinnsstt  vvaaccaanntt  ppoossttss  aanndd  ppoosssseessss  tthhee  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppoosstt  aanndd  
iiff  ssoo,,  rreegguullaarriissee  tthheeiirr  sseerrvviicceess..””……  ““TThhee  ttrruuee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  ddiirreeccttiioonn  iiss  tthhaatt  aallll  ppeerrssoonnss  wwhhoo  hhaavvee  
wwoorrkkeedd  ffoorr  mmoorree  tthhaann  tteenn  yyeeaarrss  aass  oonn  1100--44--22000066  [[tthhee  ddaattee  ooff  ddeecciissiioonn  iinn  UUmmaaddeevvii  ((33))]]  wwiitthhoouutt  
tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  aannyy  iinntteerriimm  oorrddeerr  ooff  aannyy  ccoouurrtt  oorr  ttrriibbuunnaall,,  iinn  vvaaccaanntt  ppoossttss,,  ppoosssseessssiinngg  tthhee  
rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  rreegguullaarriissaattiioonn””..  ““UUnnddeerr  tthhee  
cciirrccuummssttaanncceess,,  wwee  aarree  ooff  tthhee  vviieeww  tthhaatt  tthhee  RReegguullaarriissaattiioonn  RRuulleess  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  aa  pprraaggmmaattiicc  
iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  tthhee  aappppeellllaannttss,,  iiff  tthheeyy  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  1100  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  
pprroommuullggaattiioonn  ooff  tthhee  RReegguullaarriissaattiioonn  RRuulleess,,  oouugghhtt  ttoo  bbee  ggiivveenn  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  sseerrvviiccee  
rreennddeerreedd  bbyy  tthheemm..  IIff  tthheeyy  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  1100  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  rreegguullaarriisseedd  
uunnlleessss  tthheerree  iiss  ssoommee  vvaalliidd  oobbjjeeccttiioonn  ttoo  tthheeiirr  rreegguullaarriissaattiioonn  lliikkee  mmiissccoonndduucctt  eettcc””..  TThhee  lleefftt  oouutt  
ccaassuuaall  mmaajjddoooorrss  aanndd  TTSSMMss  eettcc..,,  wwhhoo  hhaavvee  ccoommpplleetteedd  1100  yyeeaarrss  bbyy  3300..99..22000000  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  
rreegguullaarriizzaattiioonn  aaggaaiinnsstt  vvaaccaanncciieess  aavvaaiillaabbllee..  SSiinnccee  tthhee  rreegguullaarriizzaattiioonn  iinn  BBSSNNLL  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  
ccoonncceepptt  ooff  vvaaccaanncciieess  ttoo  bbee  ttrreeaatteedd  aass  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  ccaannddiiddaatteess  eelliiggiibbllee  ffoorr  
rreegguullaarriissaattiioonn  aanndd  tthhee  RRMM  ppoosstt  ddooeess  nnoott  nneeeedd  aannyy  eedduuccaattiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonn..  MMoorreeoovveerr  dduuee  ttoo  
rreettiirreemmeennttss//ddeeaatthhss  sseevveerraall  RRMM  ppoossttss  aarree  vvaaccaanntt..  SSiinnccee  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  ddiirreecctteedd  ttoo  
ccoonnssiiddeerr  rreegguullaarriissaattiioonn  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  ccoommpplleettee  1100  yyeeaarrss  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  
pprroommuullggaattiioonn  ooff  rreegguullaarriizzaattiioonn  rruulleess,,  aaccccoorrddiinnggllyy,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  rreegguullaarriizzee  tthhee  ccaassuuaall  
mmaajjddoooorrss,,  TTSSMMss  aanndd  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  eettcc  bbyy  ffrraammiinngg  ssuuiittaabbllee  rreeccrruuiittmmeenntt  rruulleess  aanndd  tthhoossee  
ccoommpplleetteedd  1100  yyeeaarrss  aass  oonn  11..1100..22000000  oorr  bbyy  tthhee  ddaattee  ooff  pprroommuullggaattiioonn  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  rruulleess..  
  

((22))  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss  iinn  rreessppeecctt  ooff  TTSSMMss  aappppooiinntteedd  aass  TTMM  aafftteerr  0011..1100..22000000..    
TThhoossee  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnffeerrrreedd  wwiitthh  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  oonn  oorr  bbeeffoorree  3300..0099..22000000,,  
aanndd  wwhhoo  wweerree  ddiirreeccttllyy  pprroommootteedd  aass  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann  ((eerrssttwwhhiillee  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc))  aafftteerr  
0011..1100..22000000  sshhoouulldd  bbee  iissssuueedd  wwiitthh  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss..  TThheeyy  sshhoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  oonn  ppaarr  wwiitthh  
tthhee  TTSSMMss  wwhhoo  wweerree  rreegguullaarriisseedd  aafftteerr  0011..1100..22000000..  TThhiiss  iissssuuee  wwaass  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  3322nndd  
mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  hheelldd  oonn  1166tthh  OOccttoobbeerr,,  22001155..  IInn  tthhaatt  mmeeeettiinngg  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  
tthhaatt  tthheessee  ccaasseess  wwoouulldd  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  DDooTT  ffoorr  tthhee  iissssuuiinngg  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss..  
HHoowweevveerr,,  eevveenn  aafftteerr  tthhee  llaappssee  ooff  33  yyeeaarrss,,  tthheessee  ccaasseess  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  sseenntt  ttoo  tthhee  DDooTT,,  oonn  tthhee  
pplleeaa  tthhaatt  tthhee  rreeqquuiissiittee  iinnppuuttss  aarree  nnoott  sseenntt  bbyy  tthhee  cciirrcclleess..  IItt  iiss  aassttoonniisshhiinngg  ttoo  nnoottee  2255  cciirrcclleess  
hhaavvee  nnoott  ffuurrnniisshheedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  ddeettaaiillss  oonn  tthhiiss  iissssuuee..  IItt  iiss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  ccaasseess  sshhoouulldd  bbee  
iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  DDooTT  ffoorr  tthhee  iissssuuiinngg  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss..  
              

((33))  TTrreeaattiinngg  TTSSMMss  rreegguullaarriisseedd  oonn  oorr  aafftteerr  0011..1100..22000000  aass  DDooTT  rreeccrruuiitteeeess  ffoorr  ccoonnffeerrmmeenntt  ooff  
pprroommoottiioonnss  uunnddeerr  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  PPrroommoottiioonn  PPoolliiccyy  ((NNEEPPPP))..  
AAss  ppeerr  DDooTT  oorrddeerr,,  aallll  tthhee  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  wweerree  ccoonnffeerrrreedd  wwiitthh  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  pprriioorr  ttoo  
0011..1100..22000000  aanndd  wwhhoo  wweerree  rreegguullaarriisseedd  ssuubbsseeqquueennttllyy,,  sshhoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  aass  DDooTT  rreeccrruuiitteeeess..  
SSiinnccee  tthheessee  ooffffiicciiaallss  aarree  ttrreeaatteedd  aass  ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  aanndd  aarree  ggrraanntteedd  ggoovveerrnnmmeenntt  
ppeennssiioonn  aanndd  GGPPFF,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  pprroommoottiioonn  uunnddeerr  NNEEPPPP  aallssoo,,  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  aass  
ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn  ddeemmaannddeedd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  oonn  sseevveerraall  
ooccccaassiioonnss  tthhaatt  tthheessee  ooffffiicciiaallss  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ffiirrsstt  uuppggrraaddaattiioonn  uunnddeerr  NNEEPPPP,,  oonn  0011..1100..22000044,,  
oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  44  yyeeaarrss  sseerrvviiccee  iinn  BBSSNNLL..  BBuutt,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ddiidd  nnoott  aacccceepptt  tthhiiss..  
HHoowweevveerr,,  ssoommee  aaggggrriieevveedd  ooffffiicciiaallss  ffiilleedd  aann  OOAA  iinn  tthhee  HHoonn’’bbllee  CCAATT  //  CChhaannddiiggaarrhh  BBeenncchh  aanndd  
tthhee  HHoonn’’bbllee  CCAATT  pprroonnoouunncceedd  iitt’’ss  jjuuddggeemmeenntt  oonn  1166..0011..22001111  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  ppeettiittiioonneerrss..  
AAggaaiinnsstt  ooff  tthhee  CCAATT  oorrddeerr,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aappppeeaalleedd  iinn  tthhee  HHoonn’’bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  
HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh,,  wwhhiicchh  wwaass  ddiissmmiisssseedd  bbyy  tthhee  HHiigghh  CCoouurrtt..  AAnn  SSLLPP  wwaass  ffiilleedd  iinn  tthhee  HHoonn’’bbllee  
SSuupprreemmee  CCoouurrtt,,  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  wwaass  aallssoo  ddiissmmiisssseedd..  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  
iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  ooff  tthhee  ccoouurrttss  ffoorr  tthhee  lliittiiggaannttss  oonnllyy..  SSiinnccee  tthheenn,,    tthhee  uunniioonnss  aarree  
ddeemmaannddiinngg  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  TTSSMMss  rreegguullaarriisseedd  



aafftteerr  0011..1100..22000000..  HHoowweevveerr,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  iinnsstteeaadd  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  ccoouurrtt  oorrddeerr,,  hhaass  
aasskkeedd  tthhee  HHeeaaddss  ooff  CCiirrcclleess  ttoo  ffuurrnniisshh  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  ssuucchh  eemmppllooyyeeeess..  MMoorree  tthhaann  22  yyeeaarrss  hhaavvee  
aallrreeaaddyy  ppaasssseedd  aanndd  ssuurrpprriissiinnggllyy  mmoosstt  ooff  tthhee  cciirrcclleess  hhaavvee  nnoott  ffuurrnniisshheedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  iinnppuuttss  ttoo  
tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee..  AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  aaffffeecctteedd  eemmppllooyyeeeess  aarree  ddeepprriivveedd  ooff  ggeettttiinngg  tthhee  bbeenneeffiittss  
ooff  NNEEPPPP  ww..ee..ff..  0011..1100..22000044..  HHeennccee,,  wwee  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhee  TTSSMMss  rreegguullaarriisseedd  oonn  oorr  aafftteerr  
0011..1100..22000000  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  11sstt  uuppggrraaddaattiioonn  uunnddeerr  NNEEPPPP  oonn  0011..1100..22000044,,  ii..ee..,,  oonn  ccoommpplleettiioonn  
ooff  44  yyeeaarrss  sseerrvviiccee  iinn  BBSSNNLL..  

  
((44))  RReelluuccttaannccee  ooff  tthhee  CCCCAA,,  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh  ttoo  ttaakkee  oovveerr  GGPPFF  ppaayymmeenntt..  

IItt  iiss  vveerryy  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  tthhee  GGPPFF  ppaayymmeenntt  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  HHiimmaacchhaall  
PPrraaddeesshh  cciirrccllee,,  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  ttaakkeenn  oovveerr  bbyy  tthhee  DDooTT  cceellll..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  ppaayymmeenntt  ooff  
GGPPFF  aaddvvaannccee  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iinn  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh  cciirrccllee  iiss  bbeeiinngg  uunndduullyy  ddeellaayyeedd..  IItt  iiss  
nneeeeddlleessss  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthhiiss  iiss  ccaauussiinngg  uunnwwaarrrraanntteedd  ssuuffffeerriinnggss  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  HHiimmaacchhaall  
PPrraaddeesshh..  WWhheenn  tthhee  GGPPFF  ppaayymmeenntt  ooff  aallll  ootthheerr  cciirrcclleess  iiss  aallrreeaaddyy  ttaakkeenn  oovveerr  bbyy  tthhee  DDooTT,,  iitt  iiss  
ddiissttuurrbbiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  ssaammee  hhaass  nnoott  hhaappppeenneedd  iinn  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh..  WWee  lleeaarrnn  tthhaatt  tthhee  
CCCCAA  ooff  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh  iiss  wwaannttoonnllyy  nnoott  ttaakkiinngg  oovveerr  tthhee  GGPPFF  ppaayymmeenntt,,  ssiinnccee  hhee  iiss  
uunnhhaappppyy  tthhaatt  tthhee  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh  cciirrccllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iiss  nnoott  ffuullffiilllliinngg  hhiiss  ddeemmaanndd  ffoorr  tthhee  
aalllloottmmeenntt  ooff  mmoorree  ooffffiiccee  ssppaaccee..  DDeenniiaall  ttoo  ttaakkee  oovveerr  tthhee  GGPPFF  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  dduuee  
ttoo  tthhiiss  ddiissppuuttee,,  iiss  ttoottaallllyy  uunnaacccceeppttaabbllee..  TThhee  ddeellaayy  iinn  tthhee  ttaakkiinngg  oovveerr  ooff  tthhee  GGPPFF  ppaayymmeenntt,,  bbyy  
tthhee  DDooTT  cceellll,,  mmaayy  lleeaadd  ttoo  ssttaaffff  uunnrreesstt  iinn  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh  cciirrccllee..  HHeennccee,,  wwee  rreeqquueesstt  ttoo  
eennssuurree  tthhaatt  tthhee  GGPPFF  ppaayymmeenntt  iiss  ttaakkeenn  oovveerr  bbyy  tthhee  DDooTT  cceellll  ooff  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh  wwiitthhoouutt  
ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  
  

((55))  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  HHyyddeerraabbaadd  ffoorr  pprroommoottiinngg  tthhee  
ccaannddiiddaatteess  wwiitthh  DDeeggrreeee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  oobbttaaiinneedd  ddiirreeccttllyy  wwiitthhoouutt  1100++22  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  wwhhoo  
aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  JJEE  LLIICCEE  hheelldd  oonn  77..66..22001155..  
TThhee  HHoonn’’bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  HHyyddeerraabbaadd  iinn  iittss  oorrddeerr  ddaatteedd  88..66..22001188  iinn  WWPP  1188995588,,  1199223322  eettcc  ooff  
22001166  hhaass  ddiirreecctteedd  BBSSNNLL  ttoo  pprroommoottee  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  LLIICCEE  ffoorr  JJEE  
pprroommoottiioonn  hheelldd  oonn  77..66..22001155,,  hhaavviinngg  ddeeggrreeee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddiirreeccttllyy  wwiitthhoouutt  1100++22  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  iiff  
tthheeyy  aarree  ootthheerrwwiissee  ffoouunndd  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee..  TThheerree  iiss  nnoo  tteennaabbllee  ggrroouunndd  ffoorr  iinnssiissttiinngg  1100++22  eevveenn  
tthhoouugghh  tthhee  ccaannddiiddaattee  ggoott  hhiigghheerr  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ooff  DDeeggrreeee..  TThhee  vveerryy  ccoonncceepptt  ooff  OOppeenn  UUnniivveerrssiittyy  
iiss  ttoo  eennccoouurraaggee  cciittiizzeennss  ttoo  aaccqquuiirree  bbeetttteerr  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aanndd  aass  ppeerr  tthhee  AArrttiiccllee  5511((AA))  ooff  tthhee  
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  iitt  sshhaallll  bbee  tthhee  dduuttyy  ooff  eevveerryy  cciittiizzeenn  ttoo  ““ssttrriivvee  ttoowwaarrddss  eexxcceelllleennccee  iinn  aallll  sspphheerreess  ooff  
iinnddiivviidduuaall  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiivviittyy  ssoo  tthhaatt  tthhee  nnaattiioonn  ccoonnssttaannttllyy  rriisseess  ttoo  hhiigghheerr  lleevveellss  ooff  
eennddeeaavvoorr  aanndd  aacchhiieevveemmeenntt..  TThhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt,,  iinn  SShhaaiikk  MMaahhiibbuullllaa  SShhaarriieeffff  hhaass  ssppeecciiffiiccaallllyy  
nnootteedd  tthhaatt  tthheerree  wwaass  nnootthhiinngg  iinn  tthhee  rruulleess  wwhhiicchh  mmaakkeess  aa  ddeeggrreeee  iissssuueedd  bbyy  DDrr..  
BB..RR..AAaammbbeeddkkaarr  OOppeenn  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhhiicchh  iiss  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  tthhee  UUGGCC,,  ffrroomm  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd  aass  
eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  aannyy  ootthheerr  ddeeggrreeee..  TThheeiirr  pprroommoottiioonn  ttoo  JJEE  iiss  nnoott  ssoolleellyy  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  1100++22..  
TThheeyy  wweerree  rreeqquuiirreedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  ccoommppeettiittiivvee  eexxaamm  aanndd  iitt  wwaass  nnoott  iinn  ddiissppuuttee  tthhaatt  tthhee  
ccaannddiiddaatteess  hhaavvee  qquuaalliiffiieedd  tthheerree  iinn..  IInn  vviieeww  ooff  aallll  tthheessee  ppooiinnttss,,  iitt  iiss  iimmppeerraattiivvee  ttoo  pprroommoottee  tthheemm  
iiff  ffoouunndd  ootthheerrwwiissee  eelliiggiibbllee..  IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiiddeerr  aanndd  pprroommoottee  tthheemm,,  rraatthheerr  tthhaann  
pprroolloonnggiinngg  tthhee  lliittiiggaattiioonn  ffuurrtthheerr..  
  

((66))  SSeeeekkiinngg  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  mmoovvaabbllee,,  iimmmmoovvaabbllee  &&  vvaalluuaabbllee  pprrooppeerrttyy  
iinnccrreeaassee  iinn  AAmmoouunntt..  
AAss  ppeerr  CCDDAA  RRuullee  22000066  RRuullee  2211  PPaarraa  0033,,  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  oonnllyy  iiff  tthhee  ttrraannssaaccttiioonn  
aammoouunntt  eexxcceeeeddss  RRss..110000000000  iinn  ccaassee  ooff  nnoonn  eexxeeccuuttiivvee  ccaatteeggoorryy  aanndd  RRss..220000000000  ffoorr  eexxeeccuuttiivvee  
ccaatteeggoorryy..  TThhee  ssaaiidd  aammoouunntt  wwaass  iinnccrreeaasseedd  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  22000099..  NNooww  aass  dduuee  ttoo  iinnccrreeaassee  iinn  
iinnffllaattiioonn  rraatteess  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  0099  yyeeaarrss  aanndd  nneeww  tteecchhnnoollooggyy  aaddvvaanncceemmeennttss,,  tthhee  pprriiccee  ooff  mmoottoorr  
ccyyccllee,,  ssmmaarrtt  pphhoonnee,,  TTeelleevviissiioonnss,,  oolldd  ccaarr,,  ggoolldd  jjeewweelllleerryy  eettcc..  aarree  mmoorree  tthhaann  RRss..110000000000  ((iinn  
ssoommee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss))..  AAss  tthhee  ppuurrcchhaassiinngg  ppoowweerr  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  hhaass  aallssoo  iinnccrreeaasseedd  dduuee  ttoo  
iinnccrreeaassee  iinn  ssaallaarryy..  HHeennccee  iitt  iiss  ddeemmaannddeedd  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  lliimmiitt..    
  

((77))  CCoonndduucctt  ooff  IInntteerrnnaall  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorr  SSrr..  HHiinnddii  TTrraannssllaattoorr  &&  RRaajj  BBhhaassaa  AAddhhiikkaarrii..  
TThhee  IInntteerrnnaall  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppoosstt  ooff  HHiinnddii  TTrraannssllaattoorr  &&  RRaajj  BBhhaassaa  AAddhhiikkaarrii  hhaass  nnoott  bbeeeenn  
ccoonndduucctteedd  iinn  BBSSNNLL  ssiinnccee  lloonngg  ttiimmee..  AAss  tthheerree  aarree  mmaannyy  vvaaccaanntt  ppoossttss  aavvaaiillaabbllee,,  hheennccee  tthhee  
eexxaammiinnaattiioonn  mmaayy  bbee  ccoonndduucctteedd  aass  ppeerr  MMiinniissttrryy  ooff  PPeerrssoonnnneell,,  PPGG  &&  PPeennssiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
PPeerrssoonnnneell  TTrraaiinniinngg  NNeeww  DDeellhhii  LLeetttteerr  NNoo..  AABB--1144001177//4466//22001111  ––  EEsstttt  ((RRRR))  DDaatteedd  1199//0099//22001133..  
  



((88))  CCoouunnttiinngg  iinnccrreemmeenntt  iinn  PPeennssiioonn  ffiixxaattiioonn..  
TThhee  ddaattee  ooff  iinnccrreemmeenntt  iiss  tthhee  nneexxtt  ddaayy  ooff  tthhee  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  rreettiirreemmeenntt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  iinn  
mmaannyy  ccaasseess..  ii..ee..,,  oonnee  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  iiss  ggeettttiinngg  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  rreettiirreemmeenntt  oonn  ddaatteedd  
3300//0099//22001188,,  bbuutt  hhiiss  nneexxtt  iinnccrreemmeenntt  ddaattee  iiss  0011//1100//22001188..  IInn  tthheessee  ccaassee  eemmppllooyyeeee  hhaass  
ccoommpplleetteedd  ttwweellvvee  mmoonntthh  ooff  sseerrvviiccee,,  bbuutt  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  iinnccrreemmeenntt  bbeeccaauussee  hhee  iiss  rreettiirriinngg  oonn  
ddaatteedd  3300//0099//22001188..  HHeennccee  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  ffiixx  tthhee  ppeennssiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  bbyy  aaddddiinngg  tthhee  
iinnccrreemmeenntt  aammoouunntt  dduuee  oonn  0011//1100//22001188..  AAss  tthhee  eemmppllooyyeeee  hhaass  aallrreeaaddyy  ccoommpplleetteedd  tthhee  1122  
mmoonntthhss  ooff  sseerrvviiccee  aanndd  hhee  mmaayy  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aaddddiittiioonn  ooff  iinnccrreemmeenntt  iinn  tthhee  ppeennssiioonn..  
  

((99))  SSSSAA  HHeeaaddss  iinn  AA..PP  bbee  aauutthhoorriisseedd  ffoorr  iissssuuiinngg  ooff  LLooAA  ffoorr  eemmppllooyyeeeess  iinn  AA..PP  CCiirrccllee  ffoorr  
ttrreeaattmmeenntt  aatt  HHoossppiittaallss  iinn  HHyyddeerraabbaadd,,  wwiitthhoouutt  tthhee  nneecceessssiittyy  ffoorr  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  CCGGMM  
AAPP  CCiirrccllee::  
PPrriioorr  ttoo  bbiiffuurrccaattiioonn  tthhee  SSSSAA  hheeaaddss  nnooww  iinn  AAPP  CCiirrccllee  uusseedd  ttoo  iissssuuee  LLOOAA  ss  ddiirreeccttllyy  ffoorr  
ttrreeaattmmeenntt  iinn  HHoossppiittaallss  aatt  HHyyddeerraabbaadd  ssiinnccee  bbootthh  AAPP  aanndd  TTeellaannggaannaa  wweerree  iinn  tthhee  ssaammee  CCiirrccllee  
AAPP..  AAfftteerr  bbiiffuurrccaattiioonn,,  ssiinnccee  HHyyddeerraabbaadd  iiss  iinn  TTeellaannggaannaa  CCiirrccllee,,  ffoorr  iissssuuiinngg  LLooAAss  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  
ttaakkee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  CCGGMMTT  AAPP  CCiirrccllee  ssiinnccee  HHyyddeerraabbaadd  iiss  iinn  aannootthheerr  cciirrccllee..  TThhee  rreeppuutteedd  
hhoossppiittaallss  hhaavviinngg  aallll  ffaacciilliittiieess  aavvaaiillaabbllee  iinn  HHyyddeerraabbaadd  aarree  nnoott  tthheerree  iinn  AAPP..  MMuucchh  ttiimmee  iiss  nneeeeddeedd  
ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  HHoossppiittaallss  iinn  AAPP  ttoo  rreeaacchh  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  hhoossppiittaallss  iinn  HHyyddeerraabbaadd..  
TThheerreeffoorree  sseevveerraall  aarree  pprreeffeerrrriinngg  ttrreeaattmmeenntt  aatt  HHyyddeerraabbaadd..  BBuutt  tthheerree  iiss  pprroocceedduurraall  ddeellaayy  ssiinnccee  
CCGGMM  AAPP  hhaass  ttoo  ggiivvee  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  iissssuuiinngg  tthhee  LLooAA  bbyy  tthhee  SSSSAAss..  IItt  iiss  tthheerreeffoorree  rreeqquueesstteedd  ttoo  
ccaauussee  nneecceessssaarryy  oorrddeerrss  eennaabblliinngg  tthhee  SSSSAAAA  hheeaaddss  iinn  AAPP  CCiirrccllee  ttoo  iissssuuee  LLooAAss  ffoorr  ttrreeaattmmeenntt  iinn  
HHyyddeerraabbaadd  wwiitthhoouutt  tthhee  nneecceessssiittyy  ffoorr  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  CCGGMMTT..  
  

((1100))  RReessttoorraattiioonn  ooff  ccoonnnneeccttiivviittyy  bbeettwweeeenn  GGuuwwaahhaattii  --  IIttaannaaggaarr  aanndd  NNoorrtthheerrnn  SSiiddee  ooff  AAssssaamm  
bbyy  OOFFCC  lliinnee  tthhrroouugghh  NNEETTFF..  
IItt  iiss  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  tthhee  eennttiirree  AArruunnaacchhaall  PPrraaddeesshh  uunnddeerr  NNEE--22  cciirrccllee,,  DDiibbrruuggaarrhh  SSSSAA  aanndd  
TTeezzppuurr  SSSSAA  iinn  NNoorrtthheerrnn  AAssssaamm  cciirrccllee  iiss  ffaacciinngg  mmeeddiiaa  pprroobblleemm  ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee..  IItt  iiss  ffoouunndd  tthhaatt  
tthhiiss  pprroobblleemm  hhaass  aarriisseenn  dduuee  ttoo  nnoonn--llaayyiinngg  ooff  OOFFCC  ccaabbllee  ffoorr  tthhee  llaasstt  1100  yyeeaarrss..  TThhee  
ccoonnnneeccttiivviittyy  tthhrroouugghh  OOFFCC  bbeettwweeeenn  GGuuwwaahhaattii  ––  IIttaannaaggaarr  --  DDhheemmaajjii  aanndd  NNoorrtthheerrnn  ppaarrtt  ooff  
AAssssaamm  cciirrccllee  hhaass  bbeeeenn  ddaammaaggeedd  dduuee  ttoo  rrooaadd  eexxppaannssiioonn  aanndd  tthhee  NNEE--IIII  cciirrccllee  aass  wweellll  aass  
AAssssaamm  cciirrccllee  hhaavvee  ttaakkeenn  uupp  tthhee  iissssuuee  wwiitthh  tthhee  EETTRR  aanndd  NNEETTFF  ffoorr  rreessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  OOFFCC  bbuutt  
bbootthh  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ccoouulldd  nnoott  ttaakkeenn  aannyy  rreemmeeddiiaall  mmeeaassuurreess..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  
ccoonnnneeccttiivviittyy  ffrroomm  AArruunnaacchhaall  PPrraaddeesshh  aanndd  NNoorrtthheerrnn  ppaarrtt  ooff  AAssssaamm  cciirrccllee  wwiitthh  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  
ccoouunnttrryy  iiss  ddiissrruupptteedd  ffoorr  aa  vveerryy  lloonngg  ttiimmee  aanndd  eeaarrnniinngg  ooff  rreevveennuuee  aallssoo  ddeecclliinneedd  dduuee  ttoo  nnoonn--
aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ssttaabbllee  mmeeddiiaa  iinn  tthhoossee  aarreeaass..  IItt  iiss  tthheerreeffoorree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ttaakkee  uupp  nneecceessssaarryy  
sstteeppss  ttoo  rreessttoorree  tthhee  ccoonnnneeccttiivviittyy  iinn  tthhoossee  aarreeaass  bbyy  llaayyiinngg  OOFFCC  tthhrroouugghh  NNEETTFF..      
  

************ 


