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TToo,,  
  

SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  

CCMMDD  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --    AAlllloowwiinngg  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwiitthh  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeee  

((MMTT))  ((IInntteerrnnaall))  eexxaamm  --  rreegg..  
  

RReeff::  --    ((ii))  BBSSNNLL  CCOO  LLrr..NNoo..7744--11  ((11))  22001188--  RReecctttt..  ddaatteedd  1100..0011..22001199..  

  ((iiii))  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..  BBSSNNLLEEUU//553366((EEXXEE))  ddaatteedd  0033..1100..22001188..  

  

WWee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  aapppprroopprriiaattee  iinntteerrvveennttiioonn..    

  

BBSSNNLLEEUU  hhaass  lloonngg  bbeeeenn  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL,,  ppoosssseessssiinngg  tthhee  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  

sshhoouulldd  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeee  eexxaamm..  TThhiiss  ddeemmaanndd  iiss  rraaiisseedd  bbyy  BBSSNNLLEEUU,,  kkeeeeppiinngg  

iinn  mmiinndd  tthhaatt  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  eennggiinneeeerriinngg  ggrraadduuaatteess  aarree  bbeeiinngg  ddiirreeccttllyy  rreeccrruuiitteedd  bbyy  BBSSNNLL,,  aass  JJuunniioorr  

EEnnggiinneeeerrss  ((pprreevviioouussllyy  ddeessiiggnnaatteedd  aass  TTTTAAss))..  MMaannyy  bbrriigghhtt  aanndd  pprroossppeeccttiivvee  ccaannddiiddaatteess  aarree  tthheerree  iinn  tthhee  DDRR  JJEE  

ccaatteeggoorryy,,  wwhhoo  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  bbeeccoommee  tthhee  ffuuttuurree  mmaannaaggeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  TThhiiss  iiss  tthhee  rreeaassoonn  wwhhyy  

BBSSNNLLEEUU  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  ppoosssseessssiinngg  tthhee  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ppeerrmmiitttteedd  

ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  MMTT  iinntteerrnnaall  eexxaammiinnaattiioonn..          

  

TThhiiss  iissssuuee  wwaass  rraaiisseedd  bbyy  BBSSNNLLEEUU  iinn  tthhee  1155tthh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  hheelldd  oonn  0066tthh  SSeepptteemmbbeerr,,  22000077..  

BBSSNNLLEEUU  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  ssoommee  ppeerrcceennttaaggee  sshhoouulldd  bbee  rreesseerrvveedd  iinn  tthhee  MMTT  iinntteerrnnaall  eexxaammiinnaattiioonn,,  ffoorr  tthhee  NNoonn--

EExxeeccuuttiivveess..  AAfftteerr  ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt,,  aa  qquuoottaa  ooff  2255%%  iiss  pprrooppoosseedd  

wwiitthhoouutt  aannyy  ccoonnddiittiioonn  ooff  bbeeiinngg  EExxeeccuuttiivvee  oorr  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  AA  ccooppyy  ooff  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhiiss  mmeeeettiinngg,,  

ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  rreeppllyy  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  iissssuueedd  vviiddee  BBSSNNLL  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//3399--33//SSRR//22000077  ddaatteedd  0066tthh  

SSeepptteemmbbeerr,,  22000077,,  iiss  eenncclloosseedd  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  rreeffeerreennccee..  

  
IInn  tthhee  RReeccrruuiittmmeenntt  RRuulleess  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeeess,,  iissssuueedd  vviiddee  BBSSNNLL  lleetttteerr  nnoo..440000--0077//22000055--PPeerrss..II  ddaatteedd  1133tthh  

SSeepptteemmbbeerr,,  22000077,,  iitt  iiss  ccaatteeggoorriiccaallllyy  mmeennttiioonneedd  tthhaatt,,  AAllll  rreegguullaarr  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ppoosssseessssiinngg  tthhee  

pprreessccrriibbeedd  eelliiggiibbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  bbeellooww  tthhaatt  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeeess  

sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  iinntteerrnnaall  eexxaammiinnaattiioonn..  HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  RReeccrruuiittmmeenntt  RRuulleess  ooff  

MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeeess,,  iissssuueedd  vviiddee  BBSSNNLL  lleetttteerr  nnoo..440000--110066//22000077--PPeerrss..II((PPtt..))  ddaatteedd  0011sstt  SSeepptteemmbbeerr,,  22000099,,  tthhiiss  

wwaass  cchhaannggeedd..  IInn  tthhiiss  RRRR,,  iitt  iiss  ssttaatteedd  tthhaatt  eemmppllooyyeeeess  aatt  oorr  aabboovvee  JJTTOOss,,  JJAAOOss  aanndd  eeqquuiivvaalleenntt  lleevveellss  aanndd  

bbeellooww  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeee  lleevveellss,,  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  MMTT  iinntteerrnnaall  eexxaamm..        
  

BBSSNNLLEEUU  aaggaaiinn  rraaiisseedd  tthhiiss  iissssuuee  iinn  tthhee  2222nndd  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  hheelldd  oonn  0055tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22000099,,  

aanndd  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  wwiitthh  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  

tthhee  MMTT  iinntteerrnnaall  eexxaammiinnaattiioonn..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  aassssuurreedd  tthhaatt  aa  rreevviieeww  wwoouulldd  bbee  mmaaddee  aafftteerr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  wwaass  ccoonndduucctteedd..  KKiinnddllyy  rreeffeerr  ttoo  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  2222nndd  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  iissssuueedd  vviiddee  

lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//3399--33//SSRR//22000099  ddaatteedd  2277tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22000099  ((ccooppyy  eenncclloosseedd))..          

  
OOnnccee  aaggaaiinn  BBSSNNLL,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  nnoo..440000--221122//22001122--PPeerrss..II  ddaatteedd  0088tthh  JJuullyy,,  22001133,,  rreevvookkeedd  tthhee  eeaarrlliieerr  RRRRss  

aanndd  ssttiippuullaatteedd  tthhaatt  oonnllyy  EExxeeccuuttiivveess  wwiitthh  44  yyeeaarrss  ooff  wwoorrkk  eexxppeerriieennccee  iinn  BBSSNNLL,,  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  

tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinneeee  iinntteerrnnaall  eexxaamm..  BBSSNNLLEEUU  oobbjjeecctteedd  tthhee  eexxcclluussiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ffrroomm  



aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraa

3300tthh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouu

tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  aaggrreeeedd  aass  ffoo

  
““IItt  wwaass  iinnffoorrmmeedd  bbyy  MMaann

ccoonndduuccttiioonn  aafftteerr  mmooddiiffiiccaattiioo

ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonnss  oonn  tthhee  ii

tthhee  nneeww  rruulleess,,  tthhiiss  iissssuuee  wwiillll
  
CCooppyy  ooff  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  mmiinn

nnoo..BBSSNNLL//3399--33//SSRR//22001133  ddaatteedd  2288tthh

  

HHoowweevveerr,,  aa  rreevviieeww  ooff  tthhee  MMaannaagg

3300tthh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CC

MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  iissssuueedd  nnoottiiffiiccaattii

rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaii

((TTeelleeccoomm  OOppeerraattiioonnss))  rreeccrruuiittmmeennt

aarree  nnoott  eelliiggiibbllee..  

  

HHeennccee,,  wwee  ffeerrvveennttllyy  aappppeeaall  ttoo  yyoouu

ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..          
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

EEnnccll::  AAss  aabboovvee..  

  

CCooppyy  ttoo::  --  ((11))  MMss..  SSuujjaattaa  TT..  RRaayy,,  DDiirr

                                      ((22))  SShhrrii  AArruunn  KKuummaarr,,  GGMM

  

aaiinneeee  iinntteerrnnaall  eexxaamm..  TThhee  iissssuuee  wwaass  oonnccee  aaggaaiinn

uunncciill,,  hheelldd  oonn  2233rrdd  AApprriill,,  22001144..  AAfftteerr  ddeettaaiilleedd

oolllloowwss::--  

nnaaggeemmeenntt  tthhaatt  tthhee  MMTT  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  aa

oonn  ooff  RRRRss  aanndd  aass  ssuucchh  cchhaannggeess  aarree  nnoott  ppoossssi

iissssuuee,,  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  aafftteerr  ccoonndduuccttiinngg  tthh

ll  bbee  rree--eexxaammiinneedd..””  

nnuutteess  ooff  tthhee  3300tthh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouu

hh  MMaayy,,  22001144,,  iiss  eenncclloosseedd  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  ppeerruussaall.. 

ggeemmeenntt  TTrraaiinneeee  RReeccrruuiittmmeenntt  RRuulleess,,  aass  aassssuurreedd

CCoouunncciill  hhaass  nneevveerr  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd..  UUnnddee

iioonn  vviiddee  lleetttteerr  nnoo..7744--11((11))//22001188--RReecctttt..  ddaatteedd  1111

iinneeeess  ffrroomm  iinntteerrnnaall  ccaannddiiddaatteess..  AAss  ppeerr  tthhee  RR

tt  iiss  ttaakkiinngg  ppllaaccee,,  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ppoosssseessssiin

uu  ttoo  kkiinnddllyy  ggeett  tthhee  MMTT  RRRR  aammeennddeedd,,  aass  ppeerr  tthhee

rreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  0000

MM  ((PPeerrss..)),,  BBSSNNLL  CCOO,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100000011..    

nn  ttaakkeenn  uupp  bbyy  BBSSNNLLEEUU  iinn  tthhee  

dd  ddiissccuussssiioonnss  iinn  tthhaatt  mmeeeettiinngg,,  

aatt  aaddvvaanncceedd  ssttaaggee  ooff  

siibbllee  aatt  tthhiiss  ssttaaggee..  AAfftteerr  

hhee  ffiirrsstt  MMTT  eexxaamm  uunnddeerr  

uunncciill,,  iissssuueedd  vviiddee  BBSSNNLL  lleetttteerr  

.    

dd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  

eerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  

11..1122..22001188,,  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  

RRRR,,  bbaasseedd  oonn  wwhhiicchh  tthhiiss  MMTT  

inngg  tthhee  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  

ee  aassssuurraannccee  ggiivveenn  iinn  tthhee  fflloooorr  

0011  


