
  
BBSSNNLLEEUU//  552277  ((JJAAOO))                    1188..0022..22002222  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  RR..KK..  GGooyyaall,,    
PPGGMM((PPeerrss..)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  SSuubbmmiittttiinngg  tthhee  vviieewwss  ooff  BBSSNNLLEEUU  oonn  tthhee  ddrraafftt  JJAAOO  RRRR  ––  rreegg..  
  

RReeff::  --  BBSSNNLL  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL  CCOO--PPEERRSS//1144//1199//22002211--PPEERRSS..  LLEEGGAALL  ddaatteedd  0099..0022..22002222  
  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  yyoouurr  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ccoonnvveeyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  vviieewwss  ooff  oouurr  UUnniioonn  oonn  tthhee  ddrraafftt  
RReeccrruuiittmmeenntt  RRuulleess,,  ffoorr  tthhee  ccaaddrree  ooff  JJuunniioorr  AAccccoouunnttss  OOffffiicceerr..  
  

FFoorr  pprroommoottiioonn  tthhrroouugghh  LLIICCEE,,  uunnddeerr  5500%%  qquuoottaa  ffoorr  tthhee  IInntteerrnnaall  CCaannddiiddaatteess,,  tthhee  ssttiippuullaattiioonn  tthhaatt  eexxiisstteedd  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  JJAAOO  
RRRR  wwaass  tthhaatt,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhoouulldd  hhaavvee  55  yyeeaarrss  ooff  rreessiiddeennccyy  ppeerriioodd  iinn  NNEE--66  ppaayy  ssccaallee..  BBSSNNLLEEUU  hhaass  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  eevveenn  
tthhiiss  ccoonnddiittiioonn  sshhoouulldd  bbee  rreemmoovveedd  aanndd  tthhaatt  aallll  tthhee  IInntteerrnnaall  CCaannddiiddaatteess  ppoosssseessssiinngg  tthhee  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  
aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  JJAAOO  LLIICCEE,,  wwiitthhoouutt  iinnssiissttiinngg  ffoorr  55  yyeeaarr  rreessiiddeennccyy  ppeerriioodd  iinn  tthhee  NNEE--66  ppaayy  ssccaallee..  
  

IInn  tthhiiss  bbaacckkddrroopp,,  iitt  iiss  sshhoocckkiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  iinnttrroodduucciinngg  aa  mmoorree  ssttrriinnggeenntt  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt,,  tthhee  
IInntteerrnnaall  CCaannddiiddaatteess  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  ““ccoommbbiinneedd  55  yyeeaarrss  ooff  rreessiiddeennccyy  ppeerriioodd  iinn  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ooff  NNEE--99  ––  RRss..1133,,660000  ––  2255,,442200  
oorr  aabboovvee””..  TThhiiss  ccllaauussee  iiss  rreettrrooggrraaddee  iinn  nnaattuurree  aanndd  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  ffiilltteerr  tthhee  eennttiirree  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ffrroomm  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  
JJAAOO  LLIICCEE..    
  

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  pprrooppoossaall  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  wwee  hhaavvee  rreecceeiivveedd  vveerryy  ssttrroonngg  rreeaaccttiioonnss  ffrroomm  mmaannyy  
aassppiirraannttss  ffoorr  tthhee  JJAAOO  LLIICCEE..  OOnnee  ssuucchh  aassppiirraannttss  hhaass  ssttaatteedd  tthhaatt,,  hhee  iiss  aann  SSOOAA((GG))  aanndd  hhaass  eenntteerreedd  BBSSNNLL  oonn  3300..0077..22002211..  HHee  
iiss  ppoosssseessssiinngg  MM..CCoomm  qquuaalliiffiiccaattiioonn..  AAfftteerr  ccoommpplleettiinngg  2200  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee,,  hhee  iiss  ddrraawwiinngg  tthhee  bbaassiicc  ppaayy  ooff  RRss..2211,,005500//--  iinn  
tthhee  ppaayy  ssccaallee  ooff  NNEE--88,,  ii..ee..,,  RRss..1122,,552200  ––  2233,,444400..    
  

FFrroomm  tthhee  aabboovvee  eexxaammppllee,,  iitt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt,,  tthhee  ooffffiicciiaall  hhaass  ccoommpplleetteedd  2200  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee  aanndd  ssttiillll  hhee  iiss  iinn  tthhee  NNEE--88  ppaayy  
ssccaallee  oonnllyy..    HHeennccee,,  iiff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ssttiippuullaatteess  tthhaatt,,  tthhee  IInntteerrnnaall  CCaannddiiddaatteess  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  ccoommbbiinneedd  sseerrvviiccee  ooff  55  
yyeeaarrss,,  iinn  tthhee  NNEE--99  ppaayy  ssccaallee  oorr  aabboovvee,,  tthheenn  nnoo  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  wwiillll  bbeeccoommee  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  JJAAOO  LLIICCEE..  WWee  
ssttrroonnggllyy  ooppppoossee  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhiiss  nneeww  ssttiippuullaattiioonn..  WWee  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhiiss  pprrooppoossaall  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  bbee  
ddrrooppppeedd..  
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhiiss,,  wwee  ddeemmaanndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  tthhee  JJAAOO  RRRR..  
  

((11))  AAllll  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  hhaavviinngg  tthhee  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  JJAAOO  
LLIICCEE,,  wwiitthhoouutt  iinnssiissttiinngg  ffoorr  tthhee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt,,  tthheeyy  sshhoouulldd  hhaavvee  55  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee  iinn  tthhee  NNEE--99  ppaayy  ssccaallee  
oorr  aabboovvee..  

((22))  AAllll  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  aallrreeaaddyy  cclleeaarreedd  JJAAOO  PPaarrtt--11  eexxaamm,,  sshhoouulldd  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  
ffoorrtthhccoommiinngg  JJAAOO  LLIICCEE,,  aass  aa  oonnee  ttiimmee  mmeeaassuurree..  

((33))  EEmmppllooyyeeeess  uupp  ttoo  tthhee  aaggee  ooff  5555  yyeeaarrss  sshhoouulldd  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  JJAAOO  LLIICCEE..  
((44))  TThhee  ccuutt--ooffff  ddaattee  ffoorr  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  vvaaccaanncciieess  sshhoouulldd  bbee  0011sstt  JJuullyy,,  iinnsstteeaadd  ooff  0011sstt  JJaannuuaarryy,,  aass  iinn  tthhee  

ccaassee  ooff  ootthheerr  LLIICCEEss..  
  

WWee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiiddeerr  tthhee  aabboovvee  vviieewwss  aanndd  iinnccoorrppoorraattee  tthheemm  iinn  tthhee  pprrooppoosseedd  nneeww  JJAAOO  RRRR..  
  

FFuurrtthheerr,,  wwee  ssttrroonnggllyy  ddeemmaanndd  tthhaatt  BBSSNNLLEEUU  sshhoouulldd  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  pprreesseenntt  tthheessee  vviieewwss  iinn  
ppeerrssoonn,,  bbeeffoorree  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttaakkeess  aa  ffiinnaall  ccaallll..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  

  
  
  

  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  


