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TToo,,  
  

SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  

DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    VVeerryy  ppoooorr  rreessuullttss  ooff  tthhee  JJTTOO  LLIICCEE  hheelldd  oonn  2266..0055..22001199  ––  rreeqquueessttiinngg  ttoo  ggrraanntt  rreellaaxxaattiioonn  --  rreegg..  
  

RReeff::  --  OOuurr  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//552266((JJTTOO))  ddaatteedd  1133..1122..22001199,,  aaddddrreesssseedd  ttoo  SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  CCMMDD  BBSSNNLL..  
  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  oouurr  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  oonnccee  aaggaaiinn  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  

ccaappttiioonneedd  aabboovvee..  
  

WWee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ddrraawwnn  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  JJTTOO  LLIICCEE,,  uunnddeerr  5500%%  QQuuoottaa,,  hheelldd  oonn  

2266..0055..22001199  yyiieellddeedd  vveerryy  ppoooorr  rreessuullttss..  OOuutt  ooff  tthhee  ttoottaall  11,,003300  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  eexxaamm,,  oonnllyy  115544  

ccaannddiiddaatteess  ggoott  qquuaalliiffiieedd..  
  

BBSSNNLLEEUU  hhaass  aallrreeaaddyy  ddiissccuusssseedd  tthhiiss  iissssuuee  wwiitthh  yyoouu  aa  nnuummbbeerr  ooff  ttiimmeess  aanndd  hhaass  ddeemmaannddeedd  rreellaaxxaattiioonn  ttoo  tthhee  

qquuaalliiffyyiinngg  mmaarrkkss..  TThhiiss  ddeemmaanndd  wwaass  rraaiisseedd  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt,,  tthheerree  wweerree  1100  qquueessttiioonnss  wwiitthh  mmuullttiippllee  

ccoorrrreecctt  aannsswweerrss  iinn  tthhiiss  eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  oonn  2266..0055..22001199..  IItt  iiss  aann  iinnjjuussttiiccee  tthhaatt  aallll  tthheessee  1100  qquueessttiioonnss  hhaavvee  

bbeeeenn  rreemmoovveedd,,  cciittiinngg  tthhee  eexxiissttiinngg  SSOOPP..      
  

BBSSNNLLEEUU  hhaass  aallrreeaaddyy  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt,,  tthhiiss  mmeetthhooddoollooggyy,,  eennvviissaaggeedd  iinn  tthhee  eexxiissttiinngg  SSOOPP,,  iiss  aa  ttoottaall  iinnjjuussttiiccee  ttoo  

tthhee  ccaannddiiddaatteess..  BBSSNNLLEEUU  hhaass  aallssoo  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt,,  wwhheenn  aa  ccaannddiiddaattee  hhaass  ggiivveenn  tthhee  rriigghhtt  aannsswweerr  ttoo  aa  

qquueessttiioonn,,  nnaattuurraallllyy  hhee  ddeesseerrvveess  ttoo  ggeett  ffuullll  mmaarrkkss  ttoo  tthhee  qquueessttiioonn..  IInn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  hheelldd  oonn  2211..0011..22002200,,  tthhee  

DDiirreeccttoorr  ((HHRR))  wwaass  iinncclliinneedd  ttoo  ffaavvoouurraabbllyy  ccoonnssiiddeerr  oouurr  ddeemmaanndd  ffoorr  ggiivviinngg  rreellaaxxaattiioonn  ttoo  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  mmaarrkkss..  

HHoowweevveerr,,  uunnffoorrttuunnaatteellyy  iitt  ssoommeehhooww  ddiidd  nnoott  hhaappppeenn..  TThheerreeaafftteerr,,  tthhee  iissssuuee  wwaass  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  tthhee  CCMMDD  

BBSSNNLL,,  wwhhoo  aallssoo  aaggrreeeedd  ttoo  llooookk  iinnttoo  oouurr  ddeemmaanndd..  
  

HHoowweevveerr,,  dduuee  ttoo  cceerrttaaiinn  eeaarrtthh--sshhaakkiinngg  ddeevveellooppmmeennttss  tthhaatt  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  iinn  BBSSNNLL,,  vviizz..,,  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS  eettcc..,,  oouurr  ddeemmaanndd  ffoorr  ggrraannttiinngg  rreellaaxxaattiioonn  ttoo  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  mmaarrkkss  hhaass  ggoott  rreelleeggaatteedd  ttoo  

tthhee  bbaacckk  bbuurrnneerr..  
 

IItt  iiss  aann  uunnddeenniiaabbllee  ffaacctt  tthhaatt,,  aacccceeppttaannccee  ooff  oouurr  ddeemmaanndd  wwiillll  bbrriinngg  aa  wwiinn--wwiinn  ssiittuuaattiioonn  bbootthh  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess,,  
aass  wweellll  aass  ttoo  tthhee  CCoommppaannyy..  TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee,,  tthhee  CCoommppaannyy  aallssoo  bbaaddllyy  nneeeeddss  mmoorree  hhaannddss  iinn  tthhee  JJTTOO  ccaaddrree,,  iinn  

vviieeww  ooff  tthhee  llaarrggee  ssccaallee  rreettiirreemmeenntt  ooff  ooffffiicceerrss  uunnddeerr  VVRRSS  aanndd  aallssoo  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  iinndduuccttiioonn  ooff  44GG  

tteecchhnnoollooggyy..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  oouurr  ddeemmaanndd  iinn  tthhee  rriigghhtt  ppeerrssppeeccttiivvee  aanndd  ttoo  

ccoonnssiiddeerr  ggrraannttiinngg  rreellaaxxaattiioonn  ttoo  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  mmaarrkkss  ffoorr  tthhee  JJTTOO  LLIICCEE  ccoonndduucctteedd  oonn  2266..0055..22001199..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::  MMss..  SSaammiittaa  LLuutthhrraa,,  GGMM  ((RReecctttt..)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  


