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TToo,,  
  

SShhrrii  SSaannjjaayy  AAggrraawwaall,,  

DDiirreeccttoorr  ((EEsstttt--IIII)),,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  0011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  GGrraanntt  ooff  CCoommppaassssiioonnaattee  AAlllloowwaannccee  uunnddeerr  RRuullee  4411((II))  ooff  CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess,,  11997722  ––  CCaassee  ooff  SShhrrii  AA..  
MMuurraalleeeeddhhaarraann  NNaaiirr,,  EExx..TTMM,,  GGoouurriissaannkkaarraamm,,  MMaazzhheekkaacchheerrrryy,,  NNeemmoonn  PPOO,,  TTrriivvaannddrruumm--669922  005500  --    rreegg..    

  

RReeff::  --  CCAATT,,  EErrnnaakkuullaamm  JJuuddggeemmeenntt  ddaatteedd  1122..0099..22001188  iinn  OOAA  NNoo..118800//0000447799//22001177..  
  

II  aamm  eenncclloossiinngg  hheerreewwiitthh  aa  rreepprreesseennttaattiioonn  ffrroomm  tthhee  eexx--DDooTT  eemmppllooyyeeee  ffoorr  ggrraanntt  ooff  CCoommppaassssiioonnaattee  AAlllloowwaannccee  aass  

ppeerr  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  ooff  HHoonn’’bbllee  CCeennttrraall  AAddmmiinniissttrraattiivvee  TTrriibbuunnaall,,  EErrnnaakkuullaamm..  
  

SShhrrii  AA..  MMuurraalleeeeddhhaarraann  NNaaiirr  wwhhiillee  wwoorrkkiinngg  aass  aa  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc  iinn  TThhiirruuvvaannaanntthhaappuurraamm  SSSSAA  wwaass  ttrraappppeedd  iinn  aa  

ccoorrrruuppttiioonn  ccaassee  ((hhee  rreecceeiivveedd  RRss..440000//--  ffoorr  aa  nneeww  pphhoonnee  ccoonnnneeccttiioonn))  aanndd  tthhee  CCBBII  CCoouurrtt,,  EErrnnaakkuullaamm  ppuunniisshheedd  hhiimm  

ffoorr  oonnee  yyeeaarr  iimmpprriissoonnmmeenntt  aanndd  aa  ffiinnee  ooff  RRss..22,,000000//--..  HHee  hhaass  uunnddeerrggoonnee  tthhee  iimmpprriissoonnmmeenntt  aanndd  ppaaiidd  tthhee  ffiinnee..  OOnn  

tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhiiss  ppuunniisshhmmeenntt  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinniittiiaatteedd  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  aanndd  hhee  wwaass  rreemmoovveedd  ffrroomm  

sseerrvviiccee  vviiddee  oorrddeerr  ddaatteedd  2244..0044..11999999..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  wwaass  nnoo  mmeennttiioonn  ooff  CCoommppaassssiioonnaattee  AAlllloowwaannccee  iinn  tthhee  
rreemmoovvaall  oorrddeerr..  BBeeiinngg  tthhee  oonnllyy  eeaarrnniinngg  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ffaammiillyy  tthhee  eennttiirree  ffaammiillyy  wwaass  ppuutt  iinnttoo  ddiissttrreessss..  TThheerreeaafftteerr,,  
hhee  rreepprreesseenntteedd  ffoorr  CCoommppaassssiioonnaattee  AAlllloowwaannccee  wwhhiicchh  wwaass  dduullyy  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  bbaasseedd  

oonn  tthhee  ssppoott  iinnqquuiirryy  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  tthhee  ffaammiillyy  iiss  iinn  aa  ppaatthheettiicc  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn..  
  

BBuutt  iinnssppiittee  ooff  sseevveerraall  rreepprreesseennttaattiioonnss  aanndd  rreemmiinnddeerrss  nnootthhiinngg  wwaass  hheeaarrdd  ffrroomm  DDooTT..  SSoo  hhee  aapppprrooaacchheedd  tthhee  CCAATT,,  

EErrnnaakkuullaamm,,  wwhhiicchh  ddiirreecctteedd  tthhee  DDooTT  ttoo  ddiissppoossee  tthhee  ccaassee  wwiitthhiinn  oonnee  mmoonntthh..  TThheerreeaafftteerr,,  DDooTT  vviiddee  oorrddeerr  ddaatteedd  

0066..0033..22001177  rreejjeecctteedd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  CCoommppaassssiioonnaattee  AAlllloowwaannccee  ttoo  SShhrrii  AA..  MMuurraalleeeeddhhaarraann  NNaaiirr..  TThhuuss,,  hhee  hhaadd  

nnoo  ootthheerr  ooppttiioonn  ootthheerr  tthhaann  ttoo  aapppprrooaacchh  tthhee  CCAATT  aaggaaiinn..  
  

TThhee  CCAATT  hhaass  ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  ccaassee  iiss  ffiitt  ffoorr  iinnvvookkiinngg  RRuullee  4411((II))  ooff  CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess,,  11997722  aanndd  aaccccoorrddiinnggllyy  hhaass  

oorrddeerreedd  ““BBee  tthhaatt  aass  iitt  mmaayy,,  ssiinnccee  tthhee  aapppplliiccaanntt  hhaadd  wwoorrkkeedd  wwiitthh  tthhee  rreessppoonnddeenntt  ffoorr  1199  yyeeaarrss  aanndd  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  

tthhee  ppaatthheettiicc  aanndd  iinnddiiggeenntt  cciirrccuummssttaanncceess,,  wwee  hhoolldd  tthhaatt  tthhee  aapppplliiccaanntt  iiss  eennttiittlleedd  ffoorr  CCoommppaassssiioonnaattee  AAlllloowwaannccee  aass  

eennvviissaaggeedd  uunnddeerr  RRuullee  4411  ooff  CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess,,  11997722,,  ffrroomm  tthhee  ddaattee  wwhheenn  hhee  hhaass  mmaaddee  rreepprreesseennttaattiioonn  uunnddeerr  

tthhee  rruulleess..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  OOAA  ssuucccceeeeddss  ::  TThhee  rreessppoonnddeennttss  aarree  ddiirreecctteedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  aabboovvee  oorrddeerr  iimmmmeeddiiaatteellyy  

oorr  wwiitthhiinn  ssiixx  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  rreecceeiipptt  ooff  aa  ccooppyy  ooff  tthhiiss  oorrddeerr..””  
  

IItt  iiss  oouurr  ffeerrvveenntt  rreeqquueesstt  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  bbee  vviieewweedd  ssyymmppaatthheettiiccaallllyy  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  uunnpprreecceeddeenntteedd  ddiissttrreessss  tthhee  

ffaammiillyy  hhaass  uunnddeerrggoonnee,,  aanndd  nnoo  aappppeeaall  bbee  ffiilleedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  CCAATT  oorrddeerr..  
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