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MMss..  SSuujjaattaa  TT..  RRaayy,,  

DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011    
  

MMaaddaamm,,  
  

SSuubb::  --      RReevviieeww  ooff  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  5500%%  JJTTOO  LLIICCEE  22001144  ––  1155  hheelldd  oonn  2244..0099..22001166  ––  ggiivviinngg  ffuullll  mmaarrkkss  ffoorr  

wwrroonngg  //  mmuullttiippllee  aannsswweerrss  //  aallll  ooppttiioonnss  aarree  wwrroonngg  ——  rreegg..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  
  

TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  5500%%  JJTTOO  LLIICCEE  22001144--1155,,  hheelldd  oonn  2244..0099..22001166  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  

ooffffiiccee  aanndd  tthhee  aannsswweerr  kkeeyy  ooff  tthhee  eexxaamm  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  sseenntt  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess  oonn  tthheeiirr  rreeggiisstteerreedd  ee--mmaaiill  IIDD..  
  

WWhhiillee  ssccrruuttiinniissiinngg  tthhee  aannsswweerr  kkeeyy,,  ssoommee  ddiissccrreeppaanncciieess  aarree  oobbsseerrvveedd..  IItt  hhaass  bbeeeenn  nnoottiicceedd  tthhaatt  55  qquueessttiioonnss  

iinn  sseeccttiioonn  AA  aanndd  22  qquueessttiioonnss  iinn  sseeccttiioonn  BB  aarree  ffoouunndd  wwrroonngg  //  mmuullttiippllee  ccoorrrreecctt  aannsswweerrss  //  aallll  ooppttiioonnss  aarree  

wwrroonngg..  CCaannddiiddaatteess  hhaavvee  aallrreeaaddyy  rreepprreesseenntteedd  ffoorr  rreevviieeww  ooff  ssuucchh  ttyyppeess  ooff  qquueessttiioonnss..  WWee  hhaavvee  aallssoo  bbrroouugghhtt  

tthhee  iissssuuee  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  GGMM  ((RReecctttt..)),,  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  rreeppeeaatteeddllyy  ttoo  ccoorrrreecctt  tthhee  ddiissccrreeppaanncciieess..  
  

TThhee  eexxppeerrtt  CCoommmmiitttteeee  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  ttoo  rreevviieeww  tthhee  rreessuullttss  hhaass  ggiivveenn  tthheeiirr  rreeppoorrtt..  BBuutt  iitt  

hhaass  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  ggeennuuiinnee  ggrriieevvaanncceess  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  SSeeccttiioonn  

AA  ooff  tthhee  qquueessttiioonn  ppaappeerr..  IItt  iiss  rreeggrreettttaabbllee  tthhaatt  ddeessppiittee  rreeppeeaatteedd  rreepprreesseennttaattiioonnss,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  iiss  

rreelluuccttaanntt  ttoo  ttaakkee  rreemmeeddiiaall  aaccttiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ddiissccrreeppaanncciieess  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  qquueessttiioonn  ppaappeerr,,  aass  aa  

rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  mmaannyy  ccaannddiiddaatteess  aarree  ddeeccllaarreedd  aass  nnoott  qquuaalliiffiieedd  bbyy  jjuusstt  aa  mmaarrggiinn  ooff  00..2255  ttoo  22  mmaarrkkss..  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee  iinn  tthhee  mmaatttteerr  aanndd  ttoo  eennssuurree  ttoo  ggrraanntt  ffuullll  

mmaarrkkss  ttoo  tthhee  qquueessttiioonnss  wwiitthh  wwrroonngg  //  mmuullttiippllee  aannsswweerrss  //  aallll  ooppttiioonnss  aarree  wwrroonngg..  WWee  aarree  eenncclloossiinngg  ddeettaaiillss  ooff  

wwrroonngg  qquueessttiioonnss,,  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  ppeerruussaall..  
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