
BBSSNNLLEEUU//  332233  ((PPJJBB))            
  

TToo,,  
  

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

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    DDeerreesseerrvviinngg  ooff  9955  JJTTOO  ppoossttss  ooff
  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr 
  

9955  JJTTOO  ppoossttss,,  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  SSTT  ccaatteegg
SSTT  ppoossttss  hhaavvee  bbeeeenn  ccaarrrriieedd  ffoorrwwaarrdd  ffoorr
iiss  tthhaatt,,  nnoott  eevveenn  aa  ssiinnggllee  SSTT  ccaatteeggoorryy  cc
  

TThhee  rreelleevvaanntt  DDooPP&&TT  oorrddeerr  oonn  tthhee  ssuubbjjee
  

““IInn  ccaassee  ooff  pprroommoottiioonn,,  iiff  ssuuffffiicciiee
vvaaccaanncciieess  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee,,  ssuucchh
ccoommmmuunniittiieess..””  

  

HHoowweevveerr,,  tthhee  9955  SSTT  vvaaccaanncciieess  aavvaaiillaabb
ddeessppiittee  bbeeiinngg  ccaarrrriieedd  oovveerr  ffoorr  mmaannyy  RRee
  

TThhee  PPuunnjjaabb  cciirrccllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhoouull
ttoo  SSTT  ccaatteeggoorryy..  HHoowweevveerr,,  tthhee  PPuunnjjaabb  ccii
ttaannttaammoouunntt  ttoo  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  DDooPP&&TT
aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  99
CCoommmmuunniittiieess..  TThhiiss  wwoouulldd  hhaavvee  bbeenneeffii
cciirrccllee..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  yy
ffiilllliinngg  uupp  tthhee  9955  JJTTOO  ppoossttss  bbeelloonnggiinngg  ttoo
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  

  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  SShhrrii  SSaauurraabbhh  TTyyaaggii,,  PPGGMM((EEsstttt..)),,  
  

              

ff  SSTT  ccaatteeggoorryy  iinn  PPuunnjjaabb  cciirrccllee  --  rreegg..  

r  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  

ggoorryy,,  aarree  rreemmaaiinniinngg  uunnffiilllleedd  iinn  PPuunnjjaabb  cciirrccllee  ffoorr  tthhee  pp
rr  mmaannyy  RReeccrruuiittmmeenntt  YYeeaarrss..  HHoowweevveerr,,  tthheessee  ppoossttss  aarree
ccaannddiiddaattee  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  PPuunnjjaabb  cciirrccllee..    

eecctt  ssttaatteess  aass  ffoolllloowwss::--  

eenntt  nnuummbbeerr  ooff  SSCC//SSTT  ccaannddiiddaatteess  ffiitt  ffoorr  pprroommoottiioonn  
hh  vvaaccaanncciieess  mmaayy  bbee  ddeerreesseerrvveedd  aanndd  ffiilllleedd  bbyy  tthhee  ccaa

bbllee  iinn  PPuunnjjaabb  cciirrccllee,,  iinn  tthhee  ccaaddrree  ooff  JJTTOO,,  aarree  llyyiinngg
eeccrruuiittmmeenntt  YYeeaarrss..    

lldd  hhaavvee  ttaakkeenn  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  ttoo  ddeerreesseerrvvee  tthheess
iirrccllee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  hhaass  nnoott  ttaakkeenn  tthhee  nneeeeddffuull  aaccttiioo
TT  oorrddeerrss  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..  FFuurrtthheerr,,  hhaadd  aapppprroopprriiaattee  
9955  JJTTOO  ppoossttss  ccoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ffiilllleedd  wwiitthh  ccaannddiidd
iitttteedd  tthhee  ddeesseerrvviinngg  ccaannddiiddaatteess,,  bbeelloonnggiinngg  ttoo  OOtthhee

yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  eennssuurree  tthhaatt,,  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  iiss  ttaakkeenn  
oo  tthhee  SSTT  ccaatteeggoorryy  iinn  PPuunnjjaabb  cciirrccllee,,  bbyy  ddeerreesseerrvviinngg  tthhee

  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhh

  
                0044..1100..22002222  

ppaasstt  mmaannyy  yyeeaarrss..  TThheessee  9955  
ee  nnoott  ffiilllleedd  uupp..  TThhee  rreeaassoonn  

  aaggaaiinnsstt  rreesseerrvveedd  
aannddiiddaatteess  ooff  ootthheerr  

gg  uunnffiilllleedd  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss,,  

ssee  9955  JJTTOO  ppoossttss,,  bbeelloonnggiinngg  
oonn,,  aass  ppeerr  tthhee  RRuulleess..  TThhiiss  iiss  
 aaccttiioonn  bbeeeenn  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  
ddaatteess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  OOtthheerr  

err  CCoommmmuunniittiieess,,  iinn  PPuunnjjaabb  

  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy,,  ffoorr  
ee  ssaammee..      

hhii  ––  111100  000011..  


