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                  AALLLL  IINNDDIIAA  BBSSNNLL  DDOOTT  PPEENNSSIIOONNEERRSS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
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CCeennttrraall  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss  
DDaaddaa  GGhhoosshh  BBhhaawwaann,,  22115511//11,,  NNeeww  PPaatteell  NNaaggaarr,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100000088..  

EE--mmaaiill::  mmaaiill..aaiibbddppaa@@ggmmaaiill..ccoomm,,  WWeebbssiittee::  wwwwww..aaiibbddppaa..ccoomm    
  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy::                                                    AAddvviissoorr  ::  VV..AA..NN..  NNaammbbooooddiirrii  
KK..GG..JJaayyaarraajj                                                PPaattrroonn  ::  PP..VV..  CChhaannddrraasseekkhhaarraann  
0099444477445555663333  //  0099994466771155998833                            PPrreessiiddeenntt::  AA..KK..  BBhhaattttaacchhaarrjjeeee  

                  
AAIIBBDDPPAA//  CCiirrccuullaarr  NNoo..66  //22002200                                                                        11sstt  AAuugguusstt,,  22002200  
  
TToo,,  
  
AAllll  CCHHQQ  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  
DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  AAffffiilliiaatteess..  
  
DDeeaarr  CCoommrraaddee,,  
 
TThhee  CCoovviidd--1199  ppaannddeemmiicc  iiss  sspprreeaaddiinngg  aallaarrmmiinnggllyy  aallll  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  IInnddiiaa  iiss  nnoo  eexxeemmppttiioonn..  IItt  hhaass  bbeeccoommee  
cclleeaarr  tthhaatt  wwee  mmaayy  hhaavvee  ttoo  lliivvee  wwiitthh  tthhee  CCoorroonnaa  VViirruuss  ffoorr  ssoommee  mmoorree  mmoonntthhss  oorr  yyeeaarrss  uunnttiill  aann  eeffffeeccttiivvee  
vvaacccciinnee  iiss  iinnvveenntteedd..  WWee  bbeeiinngg  tthhee  sseenniioorrss  hhaavvee  ttoo  bbee  vveerryy  vviiggiillaanntt  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd  aass  wwee  aarree  mmoorree  
vvuullnneerraabbllee  ttoo  tthhee  ppaannddeemmiicc..  LLeett  uuss  bbee  iinnssiiddee  tthhee  hhoommee  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee  aanndd  iiff  aatt  aallll  ggoo  oouutt  ffoorr  ssoommee  uurrggeenntt  
rreeqquuiirreemmeennttss,,  wwee  hhaavvee  ttoo  aaddhheerree  ttoo  tthhee  CCoovviidd--1199  pprroottooccooll;;  wweeaarriinngg  tthhee  mmaasskk,,  kkeeeeppiinngg  ssoocciiaall  ddiissttaannccee,,  
wwaasshhiinngg  tthhee  hhaannddss  ffrreeqquueennttllyy  oorr  uussiinngg  tthhee  ssaanniittiizzeerr..  FFuurrtthheerr  wwee  hhaavvee  ttoo  ssttrriiccttllyy  ffoollllooww  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  
hheeaalltthh  aauutthhoorriittiieess  aanndd  tthhee  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iissssuueedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  
  
CCoouunnttrryywwiiddee  PPrrootteesstt  SSttaannddiinngg  DDhhaarrnnaa  oonn  1199--0088--22002200  aaggaaiinnsstt  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  MMeeddiiccaall  BBiillllss  &&  
AAlllloowwaanncceess..  
BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  aarree  ssuuffffeerriinngg  aa  lloott  dduuee  ttoo  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  bbiillllss,,  bbootthh  iinnddoooorr  &&  oouuttddoooorr  aanndd  mmeeddiiccaall  
aalllloowwaannccee  ssiinnccee  22001188--1199..  CCHHQQ  hhaass  ttaakkeenn  uupp  tthhee  iissssuuee  wwiitthh  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  sseevveerraall  ttiimmeess,,  wwee  wwrroottee  
ttoo  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  bbuutt  ooff  nnoo  aavvaaiill..  MMeeaannwwhhiillee  tthhee  BBSSNNLL  
mmaannaaggeemmeenntt  mmaaddee  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  bbiillllss  uuppttoo  SSeepptteemmbbeerr,,  22001199  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  JJuunnee,,  
22002200  ssaallaarryy..  TThhiiss  iiss  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  tthhaatt  rreettiirreeeess  aarree  ccoommpplleetteellyy  nneegglleecctteedd  aanndd  rraatthheerr  ddiissccrriimmiinnaatteedd..  IInn  tthhee  ppaasstt,,  
tthhee  rreettiirreeeess  wweerree  ggiivveenn  pprriioorriittyy  iinn  mmeeddiiccaall  bbiillll  ppaayymmeennttss..  WWee  ddeesseerrvvee  ttoo  bbee  ttrreeaatteedd  aatt  ppaarr,,  tthhee  lleeaasstt..  TThhiiss  
ddeevveellooppmmeenntt  hhaass  nnaattuurraallllyy  ccrreeaatteedd  mmuucchh  aannggeerr  aanndd  aanngguuiisshh  aammoonngg  tthhee  ppeennssiioonneerrss..  OOnn  3300--0077--22002200,,  CCoomm..VV  
AA  NN  NNaammbbooooddiirrii,,  AAddvviissoorr  hhaass  bbrroouugghhtt  tthhee  iissssuuee  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  CCMMDD,,  BBSSNNLL  oovveerr  tteelleepphhoonnee..  BBuutt  tthhee  
CCMMDD  wwaass  nnoott  pprreeppaarreedd  ttoo  ggiivvee  aannyy  ccoonnccrreettee  aassssuurraannccee..  SSoo  CCoommrraaddeess,,  wwee  hhaavvee  nnoo  ootthheerr  aalltteerrnnaattiivvee  ootthheerr  
tthhaann  aann  aaggiittaattiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  ggrroossss  iinnjjuussttiiccee  aanndd  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  
  
WWee  aarree  qquuiittee  aawwaarree  tthhaatt  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  iiss  nnoott  ccoonndduucciivvee  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  aann  aaggiittaattiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  
bbyy  tthhee  eellddeerrss..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  wwee  aarree  ccoommppeelllleedd  aanndd  ppuusshheedd  ttoo  tthhee  ssttrreeeettss  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt..    
  
TThhee  PPrrootteesstt  AAccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ffrroomm  11110000  ttoo  11220000  oonn  1199--0088--22002200  bbyy  ssttaannddiinngg  wwiitthh  ppllaaccaarrddss  bbeeffoorree  tthhee  BBSSNNLL  
ooffffiicceess  bbyy  aallll  oouurr  uunniittss..  TThhee  pprrooggrraammmmee  sshhoouulldd  bbee  hheelldd  ssttrriiccttllyy  ttoo  tthhee  CCoovviidd--1199  pprroottooccooll,,  kkeeeeppiinngg  ssoocciiaall  
ddiissttaannccee  aanndd  wweeaarriinngg  mmaasskkss..  TThhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  55  ttoo  77  ccoommrraaddeess  iinn  eeaacchh  cceennttrree..  OOnnllyy  nneeaarrbbyy  
ccoommrraaddeess  bbee  oorrggaanniizzeedd  aanndd  tthhoossee  ssttaayyiinngg  ffaarr  aawwaayy  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ddiissttuurrbbeedd..  EExxeemmppttiioonn  mmaayy  bbee  ggiivveenn  ttoo  
aarreeaass  wwhheerree  pprroohhiibbiittoorryy  oorrddeerrss  aarree  iinn  ffoorrccee,,  ttrriippllee  lloocckkddoowwnn  ddeeccllaarreedd  eettcc..  DDeettaaiilleedd  rreeppoorrtt  aanndd  pphhoottooss  bbee  sseenntt  
ttoo  CCHHQQ..  
  
TTeelleeppeennssiioonneerr  PPuubblliisshheedd  aass  EE--jjoouurrnnaall..  
TTwwoo  iissssuueess  ooff  TTeelleeppeennssiioonneerr,,  JJaannuuaarryy--MMaarrcchh,,  22002200  aanndd  AApprriill--JJuunnee  ,,22002200  ccoouulldd  nnoott  bbee  pprriinntteedd  dduuee  ttoo  tthhee  
CCoovviidd--1199  ppaannddeemmiicc  aanndd  tthhee  rreessuullttaanntt  lloocckkddoowwnn..    TThheerreeffoorree,,  ccoommbbiinniinngg  tthhee  ttwwoo  iissssuueess,,  aann  ee--jjoouurrnnaall  wwaass  
ppuubblliisshheedd  oonn  33rrdd  JJuullyy,,  22002200..  IItt  wwaass  sseenntt  ttoo  aallll  CCHHQQ  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss,,  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  ttoo  ssoommee  ooff  tthhee  
DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  wwhhoossee  WWhhaattssAApppp  nnuummbbeerrss  wweerree  aavvaaiillaabbllee..  IItt  wwaass  rreeqquueesstteedd  ttoo  cciirrccuullaattee  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  
ssuubbssccrriibbeerrss..        
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UUttiilliizzee  mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ffuunnccttiioonniinngg..  
IInn  tthhee  cchhaannggeedd  ssiittuuaattiioonn,,  iitt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  sswwiittcchhoovveerr  ttoo  mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  ssmmooootthheenniinngg  oouurr  
ffuunnccttiioonniinngg..  SSoommee  ooff  oouurr  CCiirrcclleess  aarree  mmaaiinnttaaiinniinngg  WWhhaattssAApppp  ggrroouuppss  aanndd  ssoommee  aarree  hhaavviinngg  DDiissttrriicctt  lleevveell  
WWhhaattssAApppp  ggrroouuppss  aallssoo..    TThheessee  aarree  ffoouunndd  ttoo  bbee  vveerryy  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  iinnssttaanntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  SSoo  tthhoossee  CCiirrcclleess  
wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  yyeett  ssttaarrtteedd  WWhhaattssAApppp  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ddoo  iitt  uurrggeennttllyy..  AAllll  aarree  nnoott  tteecchhnnoollooggiissttss;;  ssoo  wwee  ccaann  
uuttiilliizzee  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  ssoommee  ootthheerr  ccaappaabbllee  ccoommrraaddeess  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..    IIff  aallll  oouurr  DDiissttrriiccttss  aallssoo  ssttaarrtt  tthhee  
WWhhaattssAApppp,,  wwee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  rreeaacchh  oouutt  ttoo  oouurr  eennttiirree  mmeemmbbeerrsshhiipp..  
  
BBuutt  wwee  hhaavvee  ttoo  ssttrriiccttllyy  ffoollllooww  ssoommee  ggeenneerraall  gguuiiddeelliinneess  iinn  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  WWhhaattssAApppp  ggrroouuppss..  IInn  tthhee  CCiirrccllee  
lleevveell  ggrroouupp,,  aallll  tthhee  CCiirrccllee  OOffffiiccee  bbeeaarreerrss  aanndd  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarriieess  aanndd  iimmppoorrttaanntt  ffuunnccttiioonnaarriieess  ooff  CCHHQQ  bbee  
aaddddeedd..  SSoo  aallssoo  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt  lleevveell  ggrroouupp,,  aappaarrtt  ffrroomm  DDiissttrriicctt  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  aanndd  AArreeaa  SSeeccrreettaarriieess,,  iimmppoorrttaanntt  
ffuunnccttiioonnaarriieess  ooff  CCiirrccllee  aanndd  CCHHQQ  ccoouulldd  bbee  aaddddeedd..  OOnnee  AAddmmiinn,,  pprreeffeerraabbllyy  CCiirrccllee//  DDiissttrriicctt  SSeeccrreettaarryy  bbee  
sseelleecctteedd  aanndd  sshhoouulldd  ccoonnttrrooll  tthhee  ppoossttiinnggss..  CCaarree  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  tthhaatt  uunnwwaanntteedd  aanndd  uunnwwaarrrraanntteedd  mmaatttteerrss  bbee  
aavvooiiddeedd  aanndd  ppeennssiioonneerrss  iissssuueess  aanndd  sseerriioouuss  iissssuueess  ooff  nnaattiioonnaall  iimmppoorrttaannccee  oonnllyy  bbee  ppoosstteedd..  
  
FFaaccee  BBooookk  iiss  aannootthheerr  eeffffeeccttiivvee  mmeeddiiuumm  ffoorr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  mmaannyy  ooff  oouurr  ccoommrraaddeess  hhaavvee  tthhee  FFaaccee  BBooookk  
aaccccoouunntt..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  iitt  iiss  nnoott  bbeeiinngg  uuttiilliizzeedd  ffoorr  ccoommmmuunniiccaattiinngg  aanndd  ppooppuullaarriizziinngg  oouurr  iissssuueess  bbyy  mmoosstt  ooff  oouurr  
ccoommrraaddeess..  
  
DDaattee  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  ooppttiioonn  ffoorr  OOuuttddoooorr  MMeeddiiccaall  FFaacciilliittiieess,,  RReevvaalliiddaattiioonn  ooff  MMeeddiiccaall  CCaarrddss,,  
DDiiggiittaall  LLiiffee  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  SSAAMMPPAANNNN  PPeennssiioonneerrss  eexxtteennddeedd  ttoo  3300--0099--22002200..  
CCHHQQ  hhaass  ttaakkeenn  uupp  aa  nnuummbbeerr  ooff  iissssuueess  iinn  tthhee  rreecceenntt  ppaasstt  aanndd  oouurr  eeffffoorrttss  hhaavvee  yyiieellddeedd  rreessuullttss  bbyy  BBSSNNLL  
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  DDooTT  eexxtteennddiinngg  tthhee  ddaatteess  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  ooppttiioonn  ffoorr  oouuttddoooorr  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess,,  rreevvaalliiddaattiioonn  
ooff  MMeeddiiccaall  CCaarrddss  aanndd  DDLLCC  ooff  SSAAMMPPAAAANNNN  ppeennssiioonneerrss  uuppttoo  3300--0099--22002200..  TThhee  iissssuueess  ooff  tthhee  VVRRSS  rreettiirreeeess  aarree  
aallssoo  bbeeiinngg  ddeeaalltt  sseerriioouussllyy..  
  
PPaayymmeenntt  ooff  CCHHQQ  QQuuoottaa..  
CCHHQQ  hhaadd  ttaakkeenn  tthhee  iinniittiiaattiivvee  ooff  bbrriinnggiinngg  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  VVRRSS  rreettiirreeeess  ttoo  oouurr  ffoolldd..  EEffffeeccttiivvee  ccaammppaaiiggnn  
wwaass  hheelldd  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  iinn  mmaannyy  cciirrcclleess  aanndd  ssoommee  rreeppoorrttss  aallssoo  rreecceeiivveedd..  HHoowweevveerr,,  vveerryy  ffeeww  DDiissttrriicctt  BBrraanncchheess  
hhaavvee  rreemmiitttteedd  CCHHQQ  qquuoottaa..  IInn  ssoommee  ddiissttrriiccttss,,  wwee  aarree  aawwaarree  tthhaatt  ddiiffffiiccuullttiieess  aarree  tthheerree  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  ooff  
mmeemmbbeerrsshhiipp  ffrroomm  aallll  tthhee  nneeww  mmeemmbbeerrss  dduuee  ttoo  lloocckkddoowwnn  aanndd  ootthheerr  rreessttrriiccttiioonnss..  IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  CCHHQQ  
qquuoottaa  ooff  wwhhaatteevveerr  aammoouunntt  aallrreeaaddyy  rreecceeiivveedd  bbee  sseenntt  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..      
  
NNCCCCPPAA  SSeeccrreettaarriiaatt  MMeeeettiinngg  aanndd  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  hheelldd  tthhrroouugghh  vviiddeeoo  ccoonnffeerreenncciinngg..  
TThhee  SSeeccrreettaarriiaatt  mmeeeettiinngg  ooff  NNCCCCPPAA  aanndd  NNaattiioonnaall  EExxeeccuuttiivvee  hhaavvee  bbeeeenn  hheelldd  tthhrroouugghh  vviiddeeoo  ccoonnffeerreenncciinngg  oonn  
1166--0066--22002200  aanndd  1166--0077--22002200,,  rreessppeeccttiivveellyy..  TThhee  ddeettaaiilleedd  NNCCCCPPAA  cciirrccuullaarrss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ppoosstteedd  iinn  oouurr  
wweebbssiittee..  
  
NNaattiioonnaall  SSeeccrreettaarriiaatt  mmeeeettiinngg  hhaadd  ggiivveenn  aa  ccaallll  ttoo  sseenndd  eemmaaiill  ttoo  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  
((nnaarreennddrraammooddii11223344@@ggmmaaiill..ccoomm))  ddeemmaannddiinngg  rreesscciinnddiinngg  ooff  oorrddeerr  ttoo  ffrreeeezzee  tthhee  DDAA//DDRR  ooff  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  
eemmppllooyyeeeess  aanndd  ppeennssiioonneerrss..  FFoolllloowwiinngg  iiss  tthhee  tteexxtt  ooff  eemmaaiill..  
  

RReessppeecctteedd  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,    
WWee//II  ssoolliicciitt  yyoouurr  kkiinndd  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  rreessoolluuttiioonn  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  SSeeccrreettaarriiaatt  ooff  tthhee  
NNaattiioonnaall  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ooff  PPeennssiioonneerrss  AAssssoocciiaattiioonn  ((NNCCCCPPAA)),,  ccooppyy  ooff  wwhhiicchh  hhaass  
aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  hhoonnoouurraabbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  oonn  44tthh  JJuullyy,,  22002200..    WWee//II  bbeeiinngg  aann  
aaffffiilliiaatteedd  mmeemmbbeerr  aassssoocciiaattiioonn//mmeemmbbeerr  rreeqquueesstt  tthhee  hhoonnoouurraabbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ttoo  kkiinnddllyy  ddiirreecctt  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  ttoo  rreesscciinndd  tthhee  oorrddeerr  iinn  OO..MM..NNoo..  11//11//22002200--EE..IIII((BB))  ddaatteedd  2233rrdd  AApprriill,,  22002200  
ffoorrtthhwwiitthh  aanndd  ssaannccttiioonn  tthhee  ddeeaarrnneessss  rreelliieeff  wwhhiicchh  hhaass    bbeeccoommee  dduuee  ffrroomm  11..11..22002200  
  

SSeeccrreettaarryy,,  
  

AAllll  IInnddiiaa  BBSSNNLL  DDOOTT  PPeennssiioonneerrss  AAssssoocciiaattiioonn  
…………………………………………....CCiirrccllee//DDiissttrriicctt//AArreeaa  BBrraanncchh  

  
IItt  wwaass  rreeqquueesstteedd  ttoo  bbee  sseenntt  bbyy  aallll  oouurr  uunniittss  bbeeffoorree  3311--0077--22002200..  TThhoossee  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  sseenntt  iitt  aarree  oonnccee  aaggaaiinn  
rreeqquueesstteedd  ttoo  sseenndd  tthhee  eemmaaiill  uurrggeennttllyy..  
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NNCCCCPPAA  hhaass  aallssoo  ccaalllleedd  uuppoonn  aallll  iittss  aaffffiilliiaatteess  ttoo  sseenndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eemmaaiill  aaggaaiinnsstt  tthhee  ddaannggeerroouuss  aammeennddmmeennttss  
ttoo  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  RRuulleess..  
  
sseeccyy--mmooeeff@@nniicc..iinn  
  

TTEEXXTT  OOFF  EEMMAAIILL  
  

TToo,,  
  

TThhee  SSeeccrreettaarryy,,  
FFoorreesstt  aanndd  CClliimmaattee  CChhaannggee,,  
UUnniioonn  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  
NNeeww  DDeellhhii..  
  
RReessppeecctteedd  SSiirr,,  
  

TThhee  CCeennttrraall  MMiinniissttrryy  hhaass  pprrooppoosseedd  aa  cchhaannggee  iinn  eexxiissttiinngg  EEnnvviirroonnmmeenntt  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  pprroocceesssseess  ((EEIIAA  
NNoottiiffiiccaattiioonn,,  22000066))  tthhrroouugghh  aa  ddrraafftt  EEIIAA  NNoottiiffiiccaattiioonn,,  22002200..  TThhee  pprrooppoosseedd  nnoottiiffiiccaattiioonn  wwiillll  ddeessttrrooyy  tthhee  pprroocceessss  
ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn  aanndd  aaffffeeccttiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iirrrreevveerrssiibbllyy,,  aallssoo  mmaakkiinngg  iitt  eeaassiieerr  ffoorr  tthhee  
ccoorrppoorraatteess  ttoo  ggeett  eennvviirroonnmmeennttaall  cclleeaarraanncceess  ffoorr  tthheeiirr  pprroojjeeccttss..  HHeennccee,,  WWee  tthhee  ppeeooppllee  ooppppoossee  tthhee  ddrraafftt  
EEnnvviirroonnmmeenntt  IImmppaacctt  AAsssseessssmmeenntt  NNoottiiffiiccaattiioonn,,  22002200,,  aanndd  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  ssaammee..  
  

AAmmiiddsstt  tthhee  ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn,,  iitt  iiss  iimmpprrooppeerr  ttoo  ttaakkee  ddeecciissiioonnss  tthhaatt  wwiillll  hhaavvee  aann  iirrrreevveerrssiibbllee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  
eennvviirroonnmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  tthhee  UUnniioonn  MMiinniissttrryy  iiss  kkeeeenn  oonn  mmaakkiinngg  cchhaannggeess  iinn  EEnnvviirroonnmmeenntt  rruulleess  aanndd  ggrraannttiinngg  
cclleeaarraanncceess..  IItt  iiss  eevviiddeenntt  ffrroomm  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  oovveerr  3300  pprroojjeeccttss,,  llooccaatteedd  iinn  ssoommee  ooff  IInnddiiaa’’ss  mmoosstt  bbiiooddiivveerrssee  
ffoorreessttss  hhaavvee  bbeeeenn  uurrggeennttllyy  cclleeaarreedd  oorr  ttaakkeenn  uupp  ffoorr  cclleeaarraannccee  iinn  oonnlliinnee  mmeeeettiinnggss  dduurriinngg  tthhee  lloocckkddoowwnn  ((AApprriill  
2233))..  SSiittee  iinnssppeeccttiioonnss  aarree  aa  ccrruucciiaall  ccoommppoonneenntt  ooff  pprroojjeecctt  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  aarree  ddiiffffiiccuulltt  dduurriinngg  aa  ppaannddeemmiicc..  
MMiinniissttrryy  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  rreellyyiinngg  oonnllyy  oonn  ddiiggiittaall  ddooccuummeennttss  uuppllooaaddeedd  bbyy  tthhee  pprroojjeecctt  ddeevveellooppeerrss..  EEvveenn  mmoorree  
ssuurrpprriissiinnggllyy  tthheessee  pprroojjeeccttss  hhaavvee  bbeeeenn  cclleeaarreedd  aatt  aa  ttiimmee  wwhheenn  CCoovviidd--1199  hhaass  rreevveeaalleedd  ddrraammaattiiccaallllyy  hhooww  
sseerriioouussllyy  tthhee  lloossss  ooff  ffoorreesstt  llaanndd  aanndd  bbiiooddiivveerrssiittyy  ccaann  iinnccrreeaassee  zzoooonnoottiicc  ddiisseeaasseess..  
  

EEnnvviirroonnmmeennttaalliissttss  aallssoo  hhaavvee  rraaiisseedd  tthheeiirr  vvooiiccee  aanndd  wwrroottee  ttoo  EEnnvviirroonnmmeenntt  MMiinniisstteerr  rreeggaarrddiinngg  hhooww  ffoorreesstt  aanndd  
eennvviirroonnmmeenntt  cclleeaarraanncceess  wweerree  bbeeiinngg  ggrraanntteedd  aaccrroossss  IInnddiiaa  dduurriinngg  tthhee  lloocckkddoowwnn..  OOnn  tthhaatt  nnoottee,,  sshhoocckkiinnggllyy,,  tthhee  
MMiinniissttrryy  hhaass  ppuutt  oouutt  aa  ddrraafftt  nnoottiiffiiccaattiioonn  ffoorr  ppuubblliicc  ccoommmmeennttss  aammiiddsstt  gglloobbaall  eeccoonnoommiicc  aanndd  ppuubblliicc  hheeaalltthh  
eemmeerrggeennccyy  wwhheenn  tthheerree  iiss  rreessttrriicctteedd  ppuubblliicc  mmoovveemmeenntt..  
  

MMaajjoorr  IIssssuueess::  
  

  TThhee  nneeww  aammeennddmmeenntt  ppoosseess  aa  sseerriioouuss  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  tthheerree  aarree  ssoommee  aarreeaass  ooff  
ccoonncceerrnn  lliikkee  ggrraannttiinngg  ppoosstt--ffaaccttoo  cclleeaarraanncceess  ttoo  IInndduussttrriieess  aanndd  lleeaavviinngg  aassiiddee  tthheemm  wwiitthh  FFiinnee  aalloonnee  iinn  
ccaassee  ooff  aannyy  vviioollaattiioonnss..  FFoorr  sseevveerraall  pprroojjeeccttss,,  tthhee  wwhhoollee  pprroocceessss  ooff  EEIIAA  iiss  mmaaddee  ssiimmpplleerr  aanndd  ffaaiillss  ttoo  
mmeeeett  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  bbaassiicc  eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonnss..  HHoowweevveerr,,  iinn  aann  oorrddeerr  oonn  AApprriill  11,,  tthhee  
SSuupprreemmee  CCoouurrtt  hheelldd  tthhaatt  ““eexx  ppoosstt  ffaaccttoo  eennvviirroonnmmeennttaall  cclleeaarraanncceess””  aarree  ccoonnttrraarryy  ttoo  llaaww..  IItt  ssaaiidd::  
““EEnnvviirroonnmmeenntt  llaaww  ccaannnnoott  ccoouunntteennaannccee  tthhee  nnoottiioonn  ooff  aann  eexx  ppoosstt  ffaaccttoo  cclleeaarraannccee..  TThhiiss  wwoouulldd  bbee  
ccoonnttrraarryy  ttoo  bbootthh  tthhee  pprreeccaauuttiioonnaarryy  pprriinncciippllee  aass  wweellll  aass  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt””..  
  

  AA  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  hhaass  bbeeeenn  eexxeemmpptteedd  ttoo  mmaannyy  iinndduussttrriieess  ((tthhoossee  pprroodduucciinngg  aacciiddss,,  ppaaiinnttss,,  ffeerrttiilliizzeerrss,,  
ppeessttiicciiddeess,,  eettcc..))  llooccaatteedd  iinn  NNoottiiffiieedd  IInndduussttrriiaall  ZZoonnee,,  tthhiiss  wwiillll  ccrreeaattee  sseerriioouuss  pprroobblleemmss  iinn  aarreeaass  tthhaatt  
ddeeppeenndd  eennttiirreellyy  oonn  ggrroouunndd  aanndd  rriivveerr  wwaatteerr  ffoorr  aaggrriiccuullttuurraall  uussaaggee..  PPuubblliicc  ccoonnssuullttaattiioonn  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  
eexxeemmpptteedd  ffrroomm  aa  lliisstt  ooff  lliinneeaarr  pprroojjeeccttss..  PPrroojjeeccttss  ssuucchh  aass  rrooaaddss  aanndd  ppiippeelliinneess  iinn  bboorrddeerr  aarreeaass  wwiillll  nnoott  
rreeqquuiirree  aannyy  ppuubblliicc  hheeaarriinngg..  TThhee  ‘‘bboorrddeerr  aarreeaa’’  iiss  ddeeffiinneedd  aass  ““aarreeaa  ffaalllliinngg  wwiitthhiinn  110000  kkiilloommeetteerrss  aaeerriiaall  
ddiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  LLiinnee  ooff  AAccttuuaall  CCoonnttrrooll  wwiitthh  bboorrddeerriinngg  ccoouunnttrriieess  ooff  IInnddiiaa..””  TThhaatt  wwoouulldd  ccoovveerr  mmuucchh  ooff  
tthhee  NNoorrtthheeaasstt,,  tthhee  rreeggiioonn  wwiitthh  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  rriicchheesstt  bbiiooddiivveerrssiittyy..  EExxeemmppttiioonn  ffrroomm  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  ggooeess  
aaggaaiinnsstt  IInntteerrnnaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  llaaww  aanndd  aaggrreeeemmeennttss..  
  

  IInnccrreeaasseedd  vvaalliiddiittyy  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  cclleeaarraannccee  ffoorr  mmiinniinngg  pprroojjeeccttss  aanndd  rriivveerr  vvaalllleeyy  pprroojjeeccttss  ffrroomm  3300  
yyeeaarrss  ccuurrrreennttllyy  ttoo  5500  yyeeaarrss  aanndd,,  1100  yyeeaarrss  ccuurrrreennttllyy  ttoo  1155  yyeeaarrss  rreessppeeccttiivveellyy,,  tthhuuss  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  rriisskk  
ooff  iirrrreevveerrssiibbllee  eennvviirroonnmmeennttaall,,  ssoocciiaall,,  aanndd  hheeaalltthh  ccoonnsseeqquueenncceess  oonn  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  rreemmaaiinniinngg  
uunnnnoottiicceedd  ffoorr  lloonngg..  
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  TThhrroouugghh  tthhee  ddrraafftt,,  iitt  iiss  eennoouugghh  ffoorr  tthhee  iinndduussttrriieess  ttoo  pprroovviiddee  aann  aannnnuuaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoommpplliiaannccee  
rreeppoorrtt  rraatthheerr  tthhaann  hhaallff--yyeeaarrllyy  rreeppoorrttss..  PPaasstt  eexxppeerriieenncceess  sshhooww  tthhaatt  iinndduussttrriieess  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  
pprroovviiddee  ddaattaa  tthhaatt  aarree  ffaallssee  aanndd  iinnaaccccuurraattee..  SSeeeekkiinngg  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  pprroovviiddeess  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  tthhee  
iinndduussttrriieess  ttoo  ffuurrtthheerr  uunnddeerreessttiimmaattee  aannyy  ssoocciioo--eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess  aarriissiinngg  iinn  tthheeiirr  pprroojjeeccttss..  

  

  TThhee  PPuubblliicc  ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss  iiss  ddiilluutteedd..  TThhee  ppeerriioodd  ffoorr  tthhee  ppuubblliicc  ttoo  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  vviieewwss  aanndd  
rreessppoonnsseess  dduurriinngg  aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  ffoorr  aannyy  aapppplliiccaattiioonn  sseeeekkiinngg  EEnnvviirroonnmmeenntt  cclleeaarraannccee  hhaass  bbeeeenn  
rreedduucceedd  ffrroomm  3300  ddaayyss  ttoo  2200  ddaayyss..  IItt  iiss  aaiimmeedd  aatt  ddeennyyiinngg  tthhee  pprrooppeerr  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  rreeccoorrdd  tthhee  
oobbjjeeccttiioonnss  ooff  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  rreeggiioonn..  

  
TThhee  vvaarriioouuss  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ddrraafftt  aarree  aaiimmeedd  aatt  ffaacciilliittaattiinngg  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ddooccttrriinnee  ooff  ““eeaassee  ooff  ddooiinngg  
bbuussiinneessss””..  HHeennccee,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  rreeiitteerraattee  tthhaatt  iitt  iiss  oouurr  ggeenneerraattiioonn  tthhaatt  wwiillll  bbee  aa  vviiccttiimm  ooff  tthhee  ddeevvaassttaattiinngg  
eeffffeeccttss  ooff  tthheessee  ttwwiisstteedd  aanndd  ddiilluutteedd  llaawwss  lliikkee  tthhee  nneeww  EEIIAA  ddrraafftt..  IInn  tthhiiss  aaggee  ooff  hhiigghh  ppoolllluuttiioonn  lleevveellss  iinn  oouurr  
cciittiieess,,  wwee  nneeeedd  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  EEIIAA  22000066  iinnsstteeaadd  ooff  aalllloowwiinngg  aammeennddmmeennttss  tthhaatt  wwiillll  ddiilluuttee  tthhee  rruulleess  aanndd  
eennccoouurraaggee  eennvviirroonnmmeennttaall  vviioollaattiioonnss..  
  
TThhee  ccuurrrreenntt  ddrraafftt  llaacckkss  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  ooff  aaccttiivviittiieess  lliikkee  ddiissttuurrbbaanncceess  iinn  eeccoo--sseennssiittiivvee  
zzoonneess,,  eexxtteennssiivvee  mmiinniinnggss..  TThhee  nnoottiiffiiccaattiioonn  wwaass  rreelleeaasseedd  oonn  2233rrdd  MMaarrcchh  22002200,,  ssuurrpprriissiinnggllyy  rriigghhtt  bbeeffoorree  tthhee  
ddaayy  ooff  nnaattiioonnwwiiddee  lloocckkddoowwnn..  TThheerree  hhaass  bbeeeenn  nnoo  wwiiddee  ppuubblliicciittyy  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ssaammee  eexxcceepptt  bbeeiinngg  uuppllooaaddeedd  oonn  
tthhee  wweebbssiittee..  TThhee  CCoovviidd--1199  ppaannddeemmiicc  hhaass  bbeeeenn  aa  ttiimmee  ttoo  ssttaayy  ssaaffee  aanndd  pprrootteecctt  oonneesseellff..  HHeennccee,,  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  mmuusstt  uunnddeerrssttaanndd  iitt  iiss  nnoott  tthhee  rriigghhtt  ttiimmee  ttoo  mmaakkee  aammeennddmmeennttss  iinn  EEIIAA  NNoottiiffiiccaattiioonn  ffoorr  iittss  aassppiirraattiioonn  
ooff  ddooiinngg  bbuussiinneessss..  WWee  ssiinncceerreellyy  hhooppee  tthhaatt  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  MMiinniissttrryy  wwiillll  eennccoouurraaggee  iinnffoorrmmeedd  ppuubblliicc  
ppaarrttiicciippaattiioonn  aass  ccoommmmiitttteedd  tthhrroouugghh  PPrriinncciippllee  1100  ooff  tthhee  RRiioo  DDeeccllaarraattiioonn  aanndd  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  NNaattuurraall  JJuussttiiccee..  
TThhee  EEIIAA  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  bbrriinngg  IInnddiiaa  oouutt  ooff  tthhee  CCoovviidd--1199  ppaannddeemmiicc  aass  aann  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  aawwaarree  ccoouunnttrryy  
tthhrroouugghh  aa  ggrreeeenn  rreeccoovveerryy  tthhaatt  ssttrreennggtthheennss  tthhee  rroollee  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  aanndd  ssoocciiaall  pprrootteeccttiioonn  ooff  aallll  ppeeooppllee  aanndd  
nnaattuurree  iinnsstteeaadd  ooff  jjuussttiiffyyiinngg  tthhee  pprreesseenntt  ffoorrmmss  ooff  hhaarrmmffuull  ddeevveellooppmmeenntt..  
  
SSoo,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  wwiitthhddrraaww  tthhee  DDrraafftt  EEIIAA  NNoottiiffiiccaattiioonn  ––  22002200,,  rriigghhtt  nnooww..  
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

SSeeccrreettaarryy,,  
  
  
AAllll  IInnddiiaa  BBSSNNLL  DDOOTT  PPeennssiioonneerrss  AAssssoocciiaattiioonn  
………………………………....CCiirrccllee//DDiissttrriicctt//AArreeaa  
  
CCoommrraaddeess,,  yyoouurr  aallll  oouutt  ccooooppeerraattiioonn  iiss  ssoolliicciitteedd  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aabboovvee  pprrooggrraammmmeess..  
  
WWiitthh  wwaarrmm  GGrreeeettiinnggss,,  
  
FFrraatteerrnnaallllyy  yyoouurrss,,  
  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  
  
  
  
  
  
    
  
  


