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TToo,,  
  

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

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --        NNoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrmmaann,,  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  ggiivveenn  iinn  tthhee  3388tthh  NNaattiioonnaall  
CCoouunncciill  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  2299..0044..22001199  ––  rreegg..  

  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  aa  ddiirreeccttiioonn  ggiivveenn  bbyy  tthhee  CChhaaiirrmmaann,,  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  iinn  tthhee  
3388tthh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  hheelldd  oonn  2299..0044..22001199,,  rreemmaaiinnss  uunniimmpplleemmeenntteedd..  IInn  tthhaatt  mmeeeettiinngg,,  tthhee  SSttaaffff  
SSiiddee  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  hhaadd  aaccqquuiirreedd  MM..CCoomm  aanndd  MMAA  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ddiirreeccttllyy,,  wwiitthhoouutt  ccoommpplleettiinngg  
tthheeiirr  DDeeggrreeee,,  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  JJAAOO  LLIICCEE..    
  

TThhiiss  ddeemmaanndd  wwaass  rraaiisseedd  oonn  tthhee  aannaallooggyy  ooff  aann  eeaarrlliieerr  ccaassee,,  sseettttlleedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  
jjuuddggeemmeenntt  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh,,  HHiigghh  CCoouurrtt,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  hhaadd  aaccqquuiirreedd  tthhee  
qquuaalliiffiiccaattiioonn  ooff  DDeeggrreeee,,  wwiitthhoouutt  aaccqquuiirriinngg  tthhee  bbaassiicc  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ooff  1100++22  wweerree  pprroommootteedd  ttoo  tthhee  ccaaddrree  ooff  JJEE..  
  

IInn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  HHiigghh  CCoouurrtt,,  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  
CCoouunncciill  ddiirreecctteedd  tthhee  OOffffiicciiaall  SSiiddee  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  ooff  tthhee  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  HHoonn’’bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt,,  aanndd  sseeee  iiff  
aann  aannaallooggyy  ccoouulldd  bbee  ddrraawwnn,,  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  hhaadd  ddiirreeccttllyy  aaccqquuiirreedd  MM..CCoomm  aanndd  MMAA  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  
wwiitthhoouutt  ccoommpplleettiinngg  tthheeiirr  DDeeggrreeee,,  ccoouulldd  aallssoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  JJAAOO  pprroommoottiioonn..  
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  aa  ssppeecciiffiicc  ccaassee  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiioonn  
ggiivveenn  iinn  tthhee  3388tthh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn..  
  

SShhrrii  YY..SS..  SSoommaayyaajjuulluu,,  hhaass  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  JJAAOO  LLIICCEE,,  hheelldd  oonn  1177..0077..22001166,,  aanndd  hhaass  oobbttaaiinneedd  ffiirrsstt  mmaarrkk  iinn  tthhee  
ccoommbbiinneedd  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  cciirrccllee..  HHoowweevveerr,,  hhee  iiss  ddeenniieedd  JJAAOO  pprroommoottiioonn,,  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  hhee  hhaadd  aaccqquuiirreedd  
MM..CCoomm  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  wwiitthhoouutt  aaccqquuiirriinngg  aa  DDeeggrreeee..  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  
nnoottiiccee  tthhaatt,,  SShhrrii  YY..SS..  SSoommaayyaajjuulluu,,  AAOOSS,,  hhaadd  aaccqquuiirreedd  hhiiss  MM..CCoomm  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ffrroomm  tthhee  rreeppuutteedd  MMaadduurraaii  
KKaammaarraajj  UUnniivveerrssiittyy..  IItt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  tthhiiss  uunniivveerrssiittyy  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  tthhrroouugghh  aann  AAcctt  ppaasssseedd  iinn  
tthhee  TTaammiill  NNaadduu  LLeeggiissllaattuurree..  TThhee  ooffffiicciiaall  hhaass  bbeeeenn  ccoonnttiinnuuoouussllyy  rreepprreesseennttiinngg  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittiieess,,  ffoorr  ddeeccllaarriinngg  
hhiimm  aass  qquuaalliiffiieedd  iinn  tthhee  JJAAOO  LLIICCEE..  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  eeaarrnneessttllyy  uurrggee  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  eennssuurree  tthhaatt,,  tthhee  nneeeeddffuull  aaccttiioonn  iiss  
ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ccoonncceerrnneedd  BBrraanncchh  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  ffoorr  tthhee  ffuullffiillmmeenntt  ooff  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ggiivveenn  bbyy  tthhee  
CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill..  WWee  aallssoo  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ccaassee  ooff  SShhrrii  YY..SS..SSoommaayyaajjuulluu,,  
wwhhoo  iiss  sseeeekkiinngg  pprroommoottiioonn  aass  JJAAOO,,  oonn  tthhee  aannaallooggyy  ooff  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn''bbllee  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  HHiigghh  
CCoouurrtt..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::    ((11))  SShhrrii  SSaauurraabbhh  TTyyaaggii,,  SSrr..GGMM((EEsstttt..)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
      ((22))  SShhrrii  AA..MM..GGuuppttaa,,  SSrr..GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
                                    ((33))  MMss..  SSaammiitthhaa  LLuutthhrraa,,  GGMM  ((RReecctttt..)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  


