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SShhrrii  SShhaakkeeeell  AAhhmmaadd,,  

GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --    PPeerrssoonnaall  uupp  ggrraaddaattiioonn  ooff  qquuaalliiffiieedd  aanndd  ooffffiicciiaattiinngg  JJTTOOss  ——  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  

aaddddiittiioonnaall  nnoottee  ttoo  tthhee  iitteemm  NNoo..  1100  iinn  tthhee  aaggeennddaa  ooff  tthhee  2233
rrdd
  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ––  

RReegg..  
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  ssuubbmmiitttteedd  aass  aaddddiittiioonnaall  nnoottee,,  iinn  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  nnoottee  aallrreeaaddyy  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  mmee  uunnddeerr  

tthhee  iitteemm  NNoo..  1100  iinn  tthhee  aaggeennddaa  ooff  tthhee  2233
rrdd
  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg..  

  

TThhee  ppeerrssoonnaall  uuppggrraaddaattiioonn  ooff  ooffffiicciiaallss  qquuaalliiffiieedd,,  ttrraaiinneedd  aanndd  ooffffiicciiaattiinngg  aass  JJTTOOss  ttoo  tthhee  JJTTOO  ccaaddrree  oonn  rreegguullaarr  

bbaassiiss  iiss  jjuussttiiffiieedd  aanndd  nneecceessssaarryy  aass  ppeerr  tthhee  ggrroouunnddss  ggiivveenn  bbeellooww..    

  

((aa))  IItt  iiss  nnoott  pprrooppeerr  ttoo  aasskk  tthheemm  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  rreecceennttllyy  nnoottiiffiieedd  JJTTOO  3355%%  LLIICCEE  ssiinnccee  tthheeyy  wweerree  aallrreeaaddyy  

ddeeccllaarreedd  qquuaalliiffiieedd  iinn  tthhee  ssaammee  JJTTOO  3355%%  qquuoottaa  eexxaamm  aanndd  wweerree  aallrreeaaddyy  ttrraaiinneedd  aass  JJTTOO  aanndd  hhaavvee  

bbeeeenn  ooffffiicciiaattiinngg  aass  JJTTOOss  ffoorr  tthhee  ppaasstt  55  yyeeaarrss  oorr  mmoorree..    

  

((bb))  TThhee  ssttaattuuss  ooff  tthheessee  ooffffiicciiaallss  aass  qquuaalliiffiieedd  aanndd  ttrraaiinneedd  ffoorr  JJTTOO  pprroommoottiioonn  ccaann  nnoott  bbee  ddeepprriivveedd  nnooww  

ssiinnccee  iitt  wwiillll  bbee  aann  aarrbbiittrraarryy  aaccttiioonn..  AAnnyy  ssuucchh  ddeepprriivvaall  mmeeaannss  tthheeyy  hhaavvee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  rreecceennttllyy  

nnoottiiffiieedd  JJTTOO  3355%%  LLIICCEE  aanndd  qquuaalliiffyy  iinn  iitt  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthheeiirr  ssttaattuuss..  BBuutt  tthhee  vveerryy  ffaacctt  tthhaatt  tthheeiirr  ssttaattuuss  

aass  qquuaalliiffiieedd  aanndd  ttrraaiinneedd  ooffffiicciiaallss  eelliiggiibbllee  ffoorr  JJTTOO  pprroommoottiioonn  hhaass  bbeeeenn  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  aa  lloonngg  ppeerriioodd  ooff  

aallmmoosstt  tteenn  yyeeaarrss      hhaass  pprreevveenntteedd  tthhee  hhoollddiinngg  ooff  tthhee  JJTTOO  3355%%  qquuoottaa  eexxaamm  ffoorr  tthhee  llaasstt  tteenn  yyeeaarrss  aanndd  

aass  aa  rreessuulltt  mmoosstt  ooff  tthheessee  ooffffiicciiaallss  hhaavvee  ccrroosssseedd  5500  yyeeaarrss  aaggee  aanndd  hheennccee  bbeeccaammee  iinneelliiggiibbllee  ffoorr  

aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  rreecceennttllyy  nnoottiiffiieedd  eexxaamm..  BBeessiiddeess  9900%%  ooff  tthheessee  ooffffiicciiaallss  hhaavvee  nnoo  rreeqquuiissiittee  eedduuccaattiioonn  

qquuaalliiffiiccaattiioonn  ffoorr  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhiiss  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  cchhaannggee  iinn  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  rruulleess..  

TThheerreeffoorree  ddeepprriivviinngg  tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthheessee  ooffffiicciiaallss  aass  qquuaalliiffiieedd  aanndd  ttrraaiinneedd  ooffffiicciiaallss  eelliiggiibbllee  ffoorr  JJTTOO  

pprroommoottiioonn  aatt  tthhiiss  ssttaaggee  wwiillll  bbee  aann  aarrbbiittrraarryy  aaccttiioonn,,  wwhhiicchh  ccaann  nnoott  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aass  ppeerr  tthhee  

CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IInnddiiaa..  

  

((cc))  TThheerreeffoorree  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthheeiirr  ssttaattuuss  aass  qquuaalliiffiieedd  aanndd  ttrraaiinneedd  ooffffiicciiaallss  eelliiggiibbllee  ffoorr  JJTTOO  

pprroommoottiioonn..  BBuutt  tthhee  qquueessttiioonn  iiss  ttoo  ffiinndd  ppoossttss  ffoorr  tthheeiirr  uuppggrraaddaattiioonn  aass  JJTTOO..  TThhee  oorrddeerr  ddaatteedd  3300--0055--22000088  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  hhoonn’’bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  PPuunnjjaabb  aanndd  HHaarryyaannaa  pprreevveenntteedd  ddiivveerrssiioonn  ooff  oouuttssiiddee  qquuoottaa  ppoossttss  

ffoorr  tthheemm  aanndd  aallssoo  ddiirreecctteedd  ttoo  rreessttoorree  tthhee  ppoossttss  ddiivveerrtteedd  iinn  tthhee  ppaasstt  ffrroomm  DDiirreecctt  RReeccrruuiittmmeenntt  qquuoottaa  

aaggaaiinn  ttoo  tthhee  ddiirreecctt  rreeccrruuiittmmeenntt  qquuoottaa..  TThhee  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  wweerree  pprroommootteedd  aass  JJTTOO  iinn  tthhee  ppaasstt  aaggaaiinnsstt  tthhee  

ppoossttss  ddiivveerrtteedd  ffrroomm  oouuttssiiddee  qquuoottaa  aallssoo  hhaavvee  nnoo  ppoosstt  iinn  JJTTOO  ccaaddrree..  TToo  pprreevveenntt  tthheeiirr  rreevveerrssiioonn  ffrroomm  

JJTTOO  ccaaddrree,,  tthheeyy  wweerree  sshhoowwnn  aass  pprroommootteedd  aaggaaiinnsstt  ssuuppeerrnnuummeerraarryy  ppoossttss  ccrreeaatteedd  oonn  ppeerrssoonnaall  bbaassiiss  

ffoorr  tthheemm..    

  

((dd))  TThhee  ooffffiicciiaallss  sshhoowwnn  pprroommootteedd  aaggaaiinnsstt  ssuuppeerrnnuummeerraarryy  ppoossttss  aass  aabboovvee,,  aanndd  tthheessee  rreemmaaiinniinngg  qquuaalliiffiieedd  

aanndd  ttrraaiinneedd  ooffffiicciiaallss  wwaaiittiinngg  ffoorr  JJTTOO  pprroommoottiioonn  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  ssaammee  ccaatteeggoorryy  ssiinnccee  tthheeyy  wweerree  aallll  



ddeeccllaarreedd  qquuaalliiffiieedd  iinn  tthhee  ssaammee  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  tthheeyy  hhaavvee  nnoo  ppoossttss  iinn  tthhee  qquuoottaa  ffoorr  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  

wwrriitttteenn  tthhee  eexxaamm..  

  

((ee))  IInn  sseevveerraall  jjuuddggmmeennttss  ((EE..  PP..  RRaayyaappppaa  vv..  SSttaattee  ooff  TTaammiill  NNaadduu,,  aanndd  iinn  MMaanneekkaa  GGaannddhhii  vv..  UUnniioonn  ooff  

IInnddiiaa,,  RRaammaannaa  DDaayyaarraamm  SShheettttyy  VVss  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAiirrppoorrtt  AAuutthhoorriittyy  ooff  IInnddiiaa  aannss  OOrrss,,  MM//SS  SShhaarrmmaa  

TTrraannssppoorrtt  rreepprreesseenntteedd  bbyy  SShhrrii  DD..PP..SShhaarrmmaa  VVss  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  AA..PP  &&  OOrrss  eettcc..,,))  tthhee  HHoonn’’bbllee  SSuupprreemmee  

CCoouurrtt  hheelldd  tthhaatt  AArrtt..  1144  ssttrriikkeess  aatt  aarrbbiittrraarriinneessss  iinn  SSttaattee  aaccttiioonn    

  

aanndd  eennssuurreess  ffaaiirrnneessss  aanndd  eeqquuaalliittyy  ooff  ttrreeaattmmeenntt..  TThhee  llaaww  ooff  eeqquuaalliittyy  uunnddeerr  AArrttiiccllee  1144  eeqquuiirreess  tthhaatt  

SSttaattee  aaccttiioonn  mmuusstt  nnoott  bbee  aarrbbiittrraarryy  bbuutt  mmuusstt  bbee  bbaasseedd  oonn  ssoommee  rraattiioonnaall  aanndd  rreelleevvaanntt  pprriinncciippllee  wwhhiicchh  iiss  

nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattoorryy..  TThhee  pprriinncciippllee  ooff  rreeaassoonnaabblleenneessss  aanndd  rraattiioonnaalliittyy  wwhhiicchh  iiss  lleeggaallllyy  aanndd  

pphhiilloossoopphhiiccaallllyy  aann  eesssseennttiiaall  eelleemmeenntt  ooff  eeqquuaalliittyy  oorr  nnoonn--aarrbbiittrraarriinneessss,,  iiss  pprroojjeecctteedd  bbyy  AArrtt..  1144  aanndd  iitt  

mmuusstt  cchhaarraacctteerriizzee  eevveerryy  SSttaattee  aaccttiioonn,,  wwhheetthheerr  iitt  bbee  uunnddeerr  aauutthhoorriittyy  ooff  llaaww  oorr  iinn  eexxeerrcciissee  ooff  eexxeeccuuttiivvee  

ppoowweerr  wwiitthhoouutt  mmaakkiinngg  ooff  llaaww..  TThhee  SSttaattee  ccaannnnoott  aacctt  aarrbbiittrraarriillyy  aanndd  iittss  aaccttiioonn  mmuusstt  ccoonnffoorrmm  ttoo  ssoommee  

ssttaannddaarrdd  oorr  nnoorrmm  wwhhiicchh  iiss  rraattiioonnaall  aanndd  nnoonn--ddiissccrriimmiinnaattoorryy..  FFuurrtthheerr  iitt  wwaass  hheelldd  tthhaatt  tthhee  eexxpprreessssiioonn  

““aarrbbiittrraarriillyy””  mmeeaannss::  iinn  aann  uunnrreeaassoonnaabbllee  mmaannnneerr,,  aass  ffiixxeedd  oorr  ddoonnee  ccaapprriicciioouussllyy  oorr  aatt  pplleeaassuurree,,  wwiitthhoouutt  

aaddeeqquuaattee  ddeetteerrmmiinniinngg  pprriinncciippllee,,  nnoott  ffoouunnddeedd  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhiinnggss,,  nnoonn--rraattiioonnaall,,  nnoott  ddoonnee  oorr  aaccttiinngg  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  rreeaassoonn  oorr  jjuuddggmmeenntt,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  wwiillll  aalloonnee..  TTrreeaattiinngg  tthhee  ssaammee  ccaatteeggoorryy  ooff  ooffffiicciiaallss  

ddiiffffeerreennttllyy  bbyy  pprroommoottiinngg    ssoommee  aanndd  ddeennyyiinngg  pprroommoottiioonn  ttoo  ssoommee  iiss  aaggaaiinnsstt  tthhee  llaaww  ooff  eeqquuaalliittyy  pprroovviiddeedd  

iinn    tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IInnddiiaa  aanndd  iitt  iiss  aann  aarrbbiittrraarryy  aaccttiioonn  aass  ppeerr  AArrttiiccllee  1144  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  hheennccee  

nnoott  mmaaiinnttaaiinnaabbllee..  TThheerree  iiss  nnoo  rreeaassoonn  ffoorr  pprroommoottiinngg  ssoommee  aanndd  ddeennyyiinngg  pprroommoottiioonn  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  

ootthheerrss  iinn  tthhee  ssaammee  ccaatteeggoorryy  ddeettaaiilleedd  aabboovvee..  

  

((ff))  TToo  aavveerrtt  tthhiiss  uunntteennaabbllee  ssiittuuaattiioonn  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprroommoottee  tthheessee  ooffffiicciiaallss  aallssoo  aass  JJTTOOss  oonn  ppeerrssoonnaall  

uuppggrraaddaattiioonn  ssoo  tthhaatt  tthhiiss  uunntteennaabbllee,,  iilllleeggaall  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iiss  eennddeedd..    

  

((gg))  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn  iitt  iiss  ssuubbmmiitttteedd  tthhaatt  oonn  0011--1122--11999988  tthhee  DDOOTT  hhaadd  ssiiggnneedd  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  tthheenn  

rreeccooggnniizzeedd  FFeeddeerraattiioonnss  aassssuurriinngg  aass  bbeellooww::  --  ““AAllll  tthhee  qquuaalliiffiieedd  PPII//AAEEAA//TTAA//WWOO  wwiillll  bbee  ttrraaiinneedd  aanndd  

aabbssoorrbbeedd  aass  JJTTOO  oonn  ppeerrssoonnaall  uuppggrraaddaattiioonn,,  wwhheerree  eevveerr  rreeqquuiirreedd..””    TThhiiss  aassssuurraannccee  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd..  

  

((hh))  IItt  iiss  ffuurrtthheerr  ssuubbmmiitttteedd  tthhaatt  aass  ppeerr  tthhee  oorrddeerr  NNoo..  1155--1166//9988--TTEE--IIII  ddaatteedd  0055--0099--22000000,,  tthhee  qquuaalliiffiieedd  LLIIss//SSIIss  

wweerree  aabbssoorrbbeedd  aass  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniiccss  oonn  ppeerrssoonnaall  uuppggrraaddaattiioonn  bbaassiiss  wwiitthh  oouutt  wwaaiittiinngg  ffoorr  tthhee  ppoosstt..    

  

((ii))  IItt  iiss  ffuurrtthheerr  ssuubbmmiitttteedd  tthhaatt  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  tthheessee  ooffffiicciiaallss  nnooww  aass  JJTTOO  wwiillll  hhaavvee  nnoo  aaddddiittiioonnaall  ffiinnaanncciiaall  

iimmpplliiccaattiioonn  ssiinnccee  tthheeyy  aarree  aallll  rreeccrruuiitteedd  aass  TTTTAA  bbeeffoorree  22000000  aanndd  dduuee  ffoorr  sseeccoonndd  pprroommoottiioonn  aass  ppeerr  tthhee  

pprroommoottiioonn  ppoolliiccyy  aaggrreeeemmeenntt  oonn  11--1100--22001111  aanndd  wwiillll  ggeett  aann  iinnccrreemmeenntt  iinn  tthhee  rreevviisseedd  ppaayy  ssccaallee  ooff  TTTTAA  

oonn  11--1100--22001111  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ssuucchh  pprroommoottiioonn  aanndd  eevveenn  iiff  tthheeyy  aarree  pprroommootteedd  aass  JJTTOO,,  tthheeyy  wwiillll  ggeett  oonnllyy  

tthhee  ssaammee  iinnccrreemmeenntt  bbeenneeffiitt  ssiinnccee    aallll  ooff  tthheemm  hhaavvee  ccrroosssseedd  tthhee  rreevviisseedd  JJTTOO  ppaayy  ssccaallee  mmiinniimmuumm  eevveenn  

iinn  tthheeiirr  rreevviisseedd  TTTTAA  ppaayy  ssccaallee..  HHeennccee  nnoo  aaddddiittiioonnaall  eexxppeennddiittuurree  iiss  iinnvvoollvveedd  ffoorr  ppaayyiinngg  tthheeiirr  ssaallaarryy  iinn  

JJTTOO  ccaaddrree..  EEvveenn  iiff  tthhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffoorr  tthheemm  iinnccrreeaasseess  ttoo  ssoommee  

eexxtteenntt  dduuee  ttoo  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaallee  mmaaxxiimmuumm,,  iitt  wwiillll  nnoott  bbee  aa  hhuuggee  iinnccrreeaassee  ssiinnccee  tthhee  ooffffiicciiaallss  rreeqquuiirreedd  ttoo  

bbee  pprroommootteedd  tthhuuss  aarree  oonnllyy  aabboouutt  22000000..  BBuutt  iitt  wwiillll  hheellpp  iinn  aavvooiiddiinngg  tthhee  aarrbbiittrraarryy  aaccttiioonnss  aanndd  

ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  

  

((jj))  TThheerreeffoorree  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  nneecceessssiittyy  ffoorr  pprreevveennttiinngg  tthhee  aabboovvee  ddeettaaiilleedd  iilllleeggaall,,  uunntteennaabbllee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  

aanndd  aarrbbiittrraarryy  aaccttiioonn  aanndd  aallssoo  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ppaasstt  pprreecceeddeennttss  ddeettaaiilleedd  aabboovvee,,  aanndd  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  

nneegglliiggiibbllee  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  eexxppeennddiittuurree  iinnvvoollvveedd,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  aanndd  jjuussttiiffiieedd  ttoo  pprroommoottee  aallll  tthheessee  

ooffffiicciiaallss  aass  JJTTOOss  oonn  ppeerrssoonnaall  uuppggrraaddaattiioonn  bbaassiiss..    

  

IItt  iiss  tthheerreeffoorree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  iissssuuee  ffaavvoorraabbllyy  ffoorr  ttaakkiinngg  jjuussttiiffiieedd  ddeecciissiioonn  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  

MMeeeettiinngg  tthhaatt  wwiillll  eennaabbllee  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  aallll  tthheessee  ooffffiicciiaall  aass  JJTTOOss..  

  
YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  

  

  
  

  

[[VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy 


