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FFiirrsstt  ooff  aallll,,  wwee  eexxpprreessss  oouurr  ssiinncceerree  ggrraattiittuuddee  ttoo  yyoouurr  ggooooddsseellff  ffoorr  iissssuuiinngg  tthhee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  oorrddeerr  mmeennttiioonneedd  ((22))  aabboovvee  iinn  
rreessppoonnssee  ttoo  oouurr  lleetttteerr  ddaatteedd  1133--0066--22002200..  TThhiiss  hhaass  aaddddrreesssseedd  mmoosstt  ooff  tthhee  iissssuueess..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  rreeaallllyy  hheeaarrtt  bbrreeaakkiinngg  tthhaatt  tthhee  
mmoosstt  bbuurrnniinngg  iissssuuee  ooff  tthhee  PPeennssiioonneerrss,,  NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  bbiillllss  bbootthh  iinnddoooorr  aanndd  oouuttddoooorr,,  oonnee--ttiimmee  ppaayymmeenntt  ppaaiidd  ttoo  
CCGGHHSS  aanndd  tthhee  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee,,  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  nneegglleecctteedd..  AA  hhuummaanneellyy  aapppprrooaacchh  iiss  oovveerrdduuee  oonn  tthhiiss  vviittaall  iissssuuee  aanndd  rreeqquueesstt  
yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccaauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ttoo  aalllloott  ssuuffffiicciieenntt  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  ssaammee..  
  

BBSSNNLL  CCOO  vviiddee  lleetttteerr  ddaatteedd  0044--0055--22002200  ((rreeffeerrrreedd  11  aabboovvee))  hhaavvee  eexxtteennddeedd  tthhee  ddaattee  ooff  rreevvaalliiddaattiioonn  ooff  MMeeddiiccaall  ccaarrdd  uuppttoo  3300--0066--
22002200  oorr  ttiillll  ffuurrtthheerr  oorrddeerrss..  BBuutt  iitt  hhaass  ccrreeaatteedd  ssoommee  ccoonnffuussiioonn  aatt  tthhee  lloowweerr  lleevveell  aass  ssoommee  ooff  tthhee  CCiirrcclleess  iinnssiissttiinngg  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  
ttoo  ssuubbmmiitt  iitt  bbeeffoorree  3300--0066--22002200  aanndd  ssoommee  ootthheerr  CCiirrcclleess  lliikkee  KKeerraallaa  aanndd  CChheennnnaaii  TTeelleepphhoonneess  eexxtteennddiinngg  tthhee  ddaattee  uuppttoo  3300--0099--
22002200  aanndd  3311--0088--22002200,,  rreessppeeccttiivveellyy..  HHeennccee,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  ssoo  tthhaatt  aa  PPaann  IInnddiiaa  eexxtteennssiioonn  oorrddeerr  uuppttoo  3300--0099--
22002200  iiss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt  aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  OOppttiioonn  ffoorr  oouuttddoooorr  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess..  TThhiiss  wwiillll  hhaavvee  tthhee  
aaddvvaannttaaggee  ooff  ffuullffiilllliinngg  bbootthh  bbyy  oonnee  ggoo  bbyy  tthhee  ppeennssiioonneerrss..  
  

WWee  aallssoo  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ggeennuuiinnee  iissssuueess  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  eeaarrllyy  ffaavvoouurraabbllee  
aaccttiioonn..  
  

DDiissccrriimmiinnaattiioonn  aaggaaiinnsstt  FFaammiillyy  PPeennssiioonneerrss..  
  

AAss  ppeerr  tthhee  eexxiissttiinngg  rruulleess,,  ffaammiillyy  ppeennssiioonneerrss  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ttoo  ssuubbmmiitt  ooppttiioonn  ffoorr  oouuttddoooorr  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess..  TThhee  ooppttiioonn  
ssuubbmmiitttteedd  bbyy  hhiiss//  hheerr  ssppoouussee  iiss  aabbssoolluuttee  aanndd  ffiinnaall..  TThhiiss  iiss  aa  ggrroossss  iinnjjuussttiiccee  aanndd  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  mmeetteedd  oouutt  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  
ppeennssiioonneerrss..  SSoo,,  aa  rreevviieeww  iiss  vveerryy  mmuucchh  rreeqquuiirreedd  iinn  tthhee  cchhaannggeedd  ssiittuuaattiioonn..  
  

IInn  ccaasseess  wwhheerree  bbootthh  hhuussbbaanndd  aanndd  wwiiffee  aarree  BBSSNNLL  rreettiirreeeess,,  oonnllyy  oonnee  iiss  eelliiggiibbllee  ffoorr  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee..  TThhiiss  rruullee  aallssoo  iiss  
ddiissccrriimmiinnaattoorryy  aass  iinn  ssoommee  ccaasseess  tthhee  ccoouuppllee  aarree  sseeppaarraatteedd  aanndd  iinn  ssoommee  ootthheerr  ccaasseess  ssttaayyiinngg  iinn  ddiiffffeerreenntt  ppllaacceess..  TThheerreeffoorree,,  aa  
rreevviieeww  oonn  tthhee  iissssuuee  iiss  nneecceessssaarryy  ssoo  tthhaatt  bbootthh  tthhee  ccoouuppllee  aarree  ggrraanntteedd  tthhee  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee..  
  

AAwwaaiittiinngg  yyoouurr  eeaarrllyy  ppoossiittiivvee  rreessppoonnssee  aanndd  
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