
BBSSNNLLEEUU//  221111  ((FFoorrmmaall  MMeeeettiinngg))    
  

TToo,,  
  

SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,    

DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL    

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    SSuubbmmiittttiinngg  aaddddiittiioonnaall  iittee
  

WWee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiidd

MMeeeettiinngg  wwiitthh  BBSSNNLLEEUU..  
    

HHoollddiinngg  tthhee  JJEE  LLIICCEE  aass  aann  oofffflliinnee  ee

BBSSNNLLEEUU  hhaass  bbeeeenn  iinnssiissttiinngg  ffrroomm  

ccaaddrree  ttoo  aannootthheerr  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  

EExxeeccuuttiivveess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  ccaaddrreess  lliikk

HHeennccee,,  tthheessee  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  NNoonn

tthheeyy  wwiillll  bbee  ffaacciinngg  ggrreeaatt  ddiiffffiiccuullttyy
    

TThhiiss  iissssuuee  wwaass  aallssoo  rraaiisseedd  iinn  tthhee

SSeeccrreettaarryy  ooff  BBSSNNLLEEUU..  IItt  wwaass  ssttrroo

ppoossttss  ttoo  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ppoossttss  sshhoo

CCoouunncciill  rreessppoonnddeedd  ppoossiittiivveellyy  ttoo  

oofffflliinnee  LLIICCEEss  ffoorr  pprroommoottiioonnss  ffrroomm
  

DDeessppiittee  aallll  tthheessee,,  tthhee  RReeccrruuiittmmeenn

aarree  ggooiinngg  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  JJEE  LLII

TTeecchhnniicciiaann((AATTTT)),,  TTeelleeccoomm  TTeecchhnnii

ssttrroonnggllyy  ddeemmaanndd  tthhaatt,,  tthhee  JJEE  LLIICCEE
    

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  

    

  

  

    

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

  

CCooppyy  ttoo::  MMss..  AAnniittaa  JJoohhrrii,,  SSrr..GGMM  ((SS

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

            

eemmss  ffoorr  tthhee  FFoorrmmaall  MMeeeettiinngg  ttoo  bbee  hheelldd  wwiitthh  BBSSNN

ddeerr  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemm,,  ffoorr  ddiissccuussssiioonn 

eexxaamm..  

  tthhee  vveerryy  bbeeggiinnnniinngg  tthhaatt,,  aallll  LLIICCEEss  ffoorr  pprroommoottiioo

  ccaaddrree,,  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  oonnllyy  oofffflliinnee..  TThhiiss  iiss

kkee  TTTT,,  AATTTT,,  eettcc..,,  ddoo  nnoott  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  ccoommppuutteerr

nn--EExxeeccuuttiivveess  aarree  nnoott  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  ccoommppuutteerr  ooppee

yy  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  oonnlliinnee  LLIICCEEss..  

e  3377
tthh

  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  hheelldd  oonn  22

oonnggllyy  ddeemmaannddeedd  iinn  tthhaatt  mmeeeettiinngg  tthhaatt,,  ““AAllll  LLIICCEE  

oouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  oonnllyy  aass  oofffflliinnee  eexxaammss..””  TThhee  CC

  tthhiiss  ddeemmaanndd  aanndd  aassssuurreedd  tthhaatt,,  tthhee  MMaannaaggeemmee

mm  oonnee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ccaaddrree  ttoo  aannootthheerr  NNoonn--EExxeeccuu

nntt  BBrraanncchh  iiss  nnooww  iinnssiissttiinngg  ttoo  hhoolldd  tthhee  JJEE  LLIICCEE  aass  aa

IICCEE  aarree  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  ccaa

iicciiaann((TTTT)),,  eettcc..,,  wwhhoo  aarree  nnoott  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  ccoommppuu

EE  sshhoouulldd  oonnllyy  bbee  hheelldd  aass  aann  oofffflliinnee  eexxaamm..  

SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  

  
   0022..0066..22002211  

NNLLEEUU  --  rreegg..  

n  iinn  tthhee  ffoorrtthhccoommiinngg  FFoorrmmaall  

oonn  ffrroomm  oonnee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  

ss  mmaaiinnllyy  bbeeccaauussee,,  tthhee  NNoonn--

rrss  iinn  tthheeiirr  ddaayy  ttoo  ddaayy  wwoorrkkss..  

eerraattiioonnss..  OOnn  aaccccoouunntt  ooff  tthhiiss,,  

2200..1111..22001188,,  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  

 eexxaammss  ffrroomm  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  

eenntt  wwoouulldd  ccoonnssiiddeerr  hhoollddiinngg  

uuttiivvee  ccaaddrree..      

aann  oonnlliinnee  eexxaamm..  TThhoossee  wwhhoo  

aaddrreess  ooff  AAssssiissttaanntt  TTeelleeccoomm  

uutteerr  ooppeerraattiioonnss..  HHeennccee,,  wwee  

  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  


