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TToo,,  
  

SShhrrii..  LL  BB  LLaall,,  
DDiirreeccttoorr  ((VViigg--11)),,  RRoooomm  NNoo..990033,,  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd  
NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  DDeenniiaall  ooff  ppeennssiioonn  aanndd  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  bbyy  ddeellaayyiinngg  tthhee  pprroocceessss  ooff  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  ––  ccaassee  ooff  SShhrrii..GG  
MMaannii,,  TTTT((RReettdd)),,  BBSSNNLL,,  EErrooddee,,  TTaammiill  NNaadduu--rreegg..  

  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  aann  iissssuuee  ppeennddiinngg  ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee  iinnvvoollvviinngg  ddeenniiaall  ooff  ppeennssiioonn  aanndd  ootthheerr  rreettiirreemmeenntt  
bbeenneeffiittss..  
  

SShhrrii..  GG  MMaannii,,  TTTT,,  BBSSNNLL,,  EErrooddee  rreettiirreedd  oonn  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  oonn  3311--0077--22001188..  HHee  wwaass  sseerrvveedd  wwiitthh  aa  cchhaarrggee  sshheeeett  uunnddeerr  RRuullee--
3366  ooff  BBSSNNLL  CCDDAA  RRuulleess,,  22000066,,  jjuusstt  bbeeffoorree  hhiiss  rreettiirreemmeenntt..  TThhee  pprroocceeeeddiinnggss  wweerree  ccoommpplleetteedd  iinn  NNoovveemmbbeerr,,  22001199..  TThheerree  
hhaavvee  bbeeeenn  ffllaawwss  iinn  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  aanndd  DDooTT  wwaass  nnoott  ccoonnssuulltteedd..    BBSSNNLL  hhaass  rreeffeerrrreedd  tthhee  ccaassee  ttoo  DDooTT  oonnllyy  
aafftteerr  tthhee  rreettiirreeee  pprreeffeerrrreedd  aa  rreepprreesseennttaattiioonn  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  SScchheedduulleedd  CCaasstteess..  
  

TThhee  aalllleeggeedd  ooffffeennccee  ccoommmmiitttteedd  bbyy  tthhee  rreettiirreeee  iiss  tthhaatt  hhee  hhaass  nnoommiinnaatteedd  hhiiss  sseeccoonndd  wwiiffee  ffoorr  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  iinn  22001155,,  iinn  
vviioollaattiioonn  ooff  aa  ccoouurrtt  oorrddeerr  ssttaattiinngg  tthhaatt  hhiiss  ffiirrsstt  aanndd  eessttrraannggeedd  wwiiffee  iiss  ssttiillll  tthhee  lleeggaall  wwiiffee..  TThhee  rreettiirreedd  ooffffiicciiaall  hhaass  pplleeaaddeedd  
tthhaatt  hhee  wwaass  nnoott  aabbllee  ttoo  pprreessuummee  tthhee  ccoonnsseeqquueennttiiaall  iimmppaacctt  ooff  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  aass  hhee  iiss  nnoott  wweellll  vveerrsseedd  wwiitthh  tthhee  rruulleess  aanndd  
bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  mmoosstt  bbaacckkwwaarrdd  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  ssoocciieettyy..  
  

TThhee  ddiisscciipplliinnaarryy  aauutthhoorriittyy  hhaass  pprrooppoosseedd  aa  ppuunniisshhmmeenntt  ooff  1100%%  ccuutt  iinn  hhiiss  ppeennssiioonn  aanndd  sseenntt  ttoo  DDooTT  ffoorr  aapppprroovvaall..  
CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  aabboovvee  ffaaccttss,,  tthhee  pprrooppoosseedd  ppuunniisshhmmeenntt  iiss  hhaarrsshh..  
  

TThheerreeffoorree,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  rreevviieeww  tthhee  ccaassee  iinn  aa  hhuummaanniittaarriiaann  ggrroouunndd  ssoo  tthhaatt  nnoo  ccuutt  iinn  hhiiss  ppeennssiioonn  bbee  
aapppprroovveedd..  IItt  iiss  aallssoo  rreeqquueesstteedd  ttoo  sseettttllee  tthhee  iissssuuee  aass  eeaarrllyy  aass  ppoossssiibbllee  ssoo  tthhaatt  nnoorrmmaall  ppeennssiioonn  aanndd  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  aarree  
ppaaiidd  ttoo  tthhee  ppoooorr  rreettiirreeee..  
  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::    ((11))  SShhrrii..  SSaauurraabb  TTyyaaggii,,  PPGGMM  ((EEsstttt..)),,  BBSSNNLL  CCOO,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii--111100  000011  
  ((22))  SShhrrii..CChhaannddrraa  RRaannjjaann,,  DDiirreeccttoorr  ((VVPP)),,  RRoooomm  NNoo..991111,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    
              NNeeww  DDeellhhii--111100  000011  

  


