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TToo,,  
  

SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,    
DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL    
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    PPrrooppoossaall  ttoo  ccoonndduucctt  LLIICCEEss  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  oonnlliinnee  --  rreegg..  
  

RReeff::  --  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//3399--11//SSRR//22002200  ddaatteedd  1166..0033..22002211..  
  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  iinnffoorrmm  tthhee  ffoolllloowwiinngg..  
    

TTiimmee  aanndd  aaggaaiinn,,  BBSSNNLLEEUU  hhaass  bbeeeenn  iinnssiissttiinngg  uuppoonn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  tthhaatt,,  aallll  LLIICCEEss  ffoorr  pprroommoottiioonn  ffrroomm  oonnee  
NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ccaaddrree  ttoo  aannootthheerr  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ccaaddrree,,  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  oonnllyy  oofffflliinnee..  TThhiiss  iiss  mmaaiinnllyy  
bbeeccaauussee,,  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  ccaaddrreess  lliikkee  TTTT,,  AATTTT,,  eettcc..,,  ddoo  nnoott  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  ccoommppuutteerrss  iinn  tthheeiirr  
ddaayy  ttoo  ddaayy  wwoorrkkss..  HHeennccee,,  tthheessee  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aarree  nnoott  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  ccoommppuutteerr  ooppeerraattiioonnss..  
OOnn  aaccccoouunntt  ooff  tthhiiss,,  tthheeyy  wwiillll  bbee  ffaacciinngg  mmuucchh  ddiiffffiiccuullttyy  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  oonnlliinnee  LLIICCEEss..  IItt  iiss  nnoott  oouutt  ooff  ccoonntteexxtt  ttoo  
mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  lloonngg  bbaacckk,,  BBSSNNLLEEUU  hhaass  aaggrreeeedd  ttoo  ccoonndduucctt  tthhee  JJTTOO  LLIICCEE  oonnlliinnee..  
    

IItt  iiss  aallssoo  ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  tthhiiss  iissssuuee  wwaass  rraaiisseedd  iinn  tthhee  3377tthh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  
hheelldd  oonn  2200..1111..22001188,,  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  ooff  BBSSNNLLEEUU..  IItt  wwaass  ssttrroonnggllyy  ddeemmaannddeedd  iinn  tthhaatt  mmeeeettiinngg  tthhaatt,,  ““AAllll  
LLIICCEE  eexxaammss  ffrroomm  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ttoo  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ppoosstt  mmaayy  bbee  ccoonndduucctteedd  aass  oofffflliinnee..””  RReessppoonnddiinngg  ttoo  tthhiiss  
ddeemmaanndd  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  BBSSNNLLEEUU,,  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  aassssuurreedd  
tthhaatt,,  ““TThhee  ssuuggggeessttiioonn  ooff  SSttaaffff  SSiiddee,,  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  oofffflliinnee  eexxaamm  ffoorr  LLIICCEE  eexxaammss  ffoorr  pprroommoottiioonn  ffrroomm  NNoonn--
EExxeeccuuttiivvee  ttoo  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ppoosstt  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee..””    TThhee  aabboovvee  ssttaatteedd  aassssuurraannccee  
hhaass  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg,,  iissssuueedd  vviiddee  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL--3399--33//SSRR//22001188  
ddaatteedd  1177..0011..22001199..          
    

DDeessppiittee  ssuucchh  aann  aassssuurraannccee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  oonn  tthhee  fflloooorr  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg,,  wwee  
aarree  aatt  lloossss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aass  ttoo  wwhhyy  tthhee  RReeccrruuiittmmeenntt  BBrraanncchh  wwaannttss  ttoo  rreeppeeaatteeddllyy  rraakkee--uupp  tthhiiss  iissssuuee..  
    

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  wwee  ffiirrmmllyy  ooppppoossee  tthhee  pprrooppoossaall  ooff  tthhee  RReeccrruuiittmmeenntt  BBrraanncchh  ooff  
tthhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  ttoo  hhoolldd  aallll  LLIICCEEss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  aass  oonnlliinnee  eexxaammss..  WWee  ssttrroonnggllyy  ddeemmaanndd  
tthhaatt,,  aallll  LLIICCEEss  ffrroomm  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ppoossttss  ttoo  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ppoossttss,,  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  oonnllyy  aass  oofffflliinnee  eexxaammss..  
WWee  iimmpplloorree  uuppoonn  yyoouu  ssiirr,,  ttoo  kkiinnddllyy  aaddvviissee  tthhee  RReeccrruuiittmmeenntt  BBrraanncchh  aaccccoorrddiinnggllyy  aanndd  aallssoo  ttoo  ttaakkee  sstteeppss  ffoorr  
hhoollddiinngg  tthhee  LLIICCEEss  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..    
    

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
    
  
  
    
  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  MMss..  AAnniittaa  JJoohhrrii,,  GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  0011  
                                ((22))  MMss..  SSaammiittaa  LLuutthhrraa,,  GGMM  ((RReecctttt..)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  0011  


