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TToo,,  
  

SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  
DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --      SSttaarrttiinngg  ooff  JJTTOO  PPhhaassee--11  ttrraaiinniinngg  ttoo  tthhee  lleefftt  oouutt  ccaannddiiddaatteess  --  rreegg..  
  

RReeff::  --    ((11))  CCGGMM,,  AALLTTTTCC,,  lleetttteerr  nnoo..FF..NNoo..99----8844//1199--2200//AALLTTPP--TTMM//GGeenneerraall//TTrraaiinniinngg  ddaatteedd  0011..0066..22002200..  
((22))  BBSSNNLL  CCOO  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLCCOO--TTRRGG//2277((1111))//22//22002200--TTrraaiinnnngg  ddaatteedd  2222..0066..22002200..  

  

WWee  wwiisshh  ttoo  uurrggeennttllyy  ddrraaww  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  

TThhee  CCGGMM,,  AALLTTTTCC,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11))  hhaass  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  JJTTOO  PPhhaassee--II  ttrraaiinniinngg  ooff  tthhoossee  
ccaannddiiddaatteess  ssttaayyiinngg  iinn  tthhee  hhoosstteell  aatt  AALLTTTTCC  wwoouulldd  ssttaarrtt  oonn  0088..0066..22002200..  FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  aallssoo  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  JJTTOO  
PPhhaassee--II  ttrraaiinniinngg  ooff  aallll  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ccaannddiiddaatteess  ((nnuummbbeerriinngg  111166))  wwoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd  iinn  aa  cceennttrraalliisseedd  mmaannnneerr  
aatt  tthhee  AALLTTTTCC,,  ww..ee..ff..  0066..0077..22002200..  
  

BBSSNNLLEEUU,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  nnoo..  BBSSNNLLEEUU//552233((TTRRGG))  ddaatteedd  0099..0066..22002200,,  ssttrroonnggllyy  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  cceennttrraalliisseedd  JJTTOO  
PPhhaassee--II  ttrraaiinniinngg  ttoo  tthhee  111166  ccaannddiiddaatteess  aatt  AALLTTTTCC..  TThheerreeaafftteerr,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  
rreeffeerreennccee  ((22))  ssttaatteedd  tthhaatt  oonnlliinnee  JJTTOO  PPhhaassee--II  ttrraaiinniinngg  wwoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd  ttoo  tthhee  rreemmaaiinniinngg  111166  ccaannddiiddaatteess  
aanndd  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  wwoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  rreessppeeccttiivvee  nneeaarreesstt  RRTTTTCCss..  
    

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt  tthhee  CCGGMM,,  AALLTTTTCC,,  hhaass  nnoott  iissssuueedd  aannyy  
mmooddiiffiieedd  lleetttteerr,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  ddeecciissiioonnss  ccoonnvveeyyeedd  vviiddee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  ddaatteedd  2222..0066..22002200..  TThhee  
ccoonnttiinnuueedd  ssiilleennccee  bbyy  tthhee  CCGGMM,,  AALLTTTTCC  aanndd  tthhee  nnoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  
rreeggaarrddiinngg  tthhee  iimmppaarrttiinngg  ooff  oonnlliinnee  ttrraaiinniinngg  ttoo  tthhee  rreemmaaiinniinngg  111166  ccaannddiiddaatteess  aawwaaiittiinngg  JJTTOO  PPhhaassee--II  ttrraaiinniinngg,,  iiss  
ccaauussiinngg  uunnnneecceessssaarryy  aannxxiieettyy  aanndd  ccoonnffuussiioonn  aammoonngg  tthhee  ccaannddiiddaatteess..    
  

FFuurrtthheerr,,  wwee  hhaavvee  aallssoo  rreecceeiivveedd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt,,  iinn  ssoommee  cciirrcclleess,,  aaccttiioonn  iiss  aallssoo  bbeeiinngg  ttaakkeenn  ttoo  rreelliieevvee  tthhee  
ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  cceennttrraalliisseedd  ttrraaiinniinngg  ssttaarrttiinngg  aatt  tthhee  AALLTTTTCC  ffrroomm  0066..0077..22002200,,  aass  ccoommmmuunniiccaatteedd  vviiddee  lleetttteerr  
cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11))..  
    

IInn  tthhee  aabboovvee  nnaarrrraatteedd  sscceennaarriioo,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee  iinn  tthhiiss  mmaatttteerr  uurrggeennttllyy  aanndd  
ttoo  eennssuurree  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  nneecceessssaarryy  iinnssttrruuccttiioonn,,  bbyy  tthhee  CCoommppeetteenntt  AAuutthhoorriittyy,,  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  ssttaarrttiinngg  ooff  tthhee  
oonnlliinnee  JJTTOO  PPhhaassee--II  ttrraaiinniinngg,,  ttoo  tthhee  rreemmaaiinniinngg  111166  ccaannddiiddaatteess,,  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  kkeepptt  iinn  uunnnneecceessssaarryy  
aannxxiieettyy  aanndd  ccoonnffuussiioonn..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
    
  
  
  
  

  ((PP..  AAbbhhiimmaannyyuu))  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::  SShhrrii  AAsshhuuttoosshh  GGuuppttaa,,  GGMM((TTrraaiinniinngg)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
    


