
  
AAIIBBDDPPAA//  DDOOTT--BBSSNNLL//AAGGNN//22002211                                                                                                                                    1199tthh  FFeebbrruuaarryy,,  22002211      
  

TToo,,  
  

((11))    SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,                                                                                                                      ((22))    SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  
SSeeccrreettaarryy,,                                              CCMMDD,,  BBSSNNLL  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,        BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAssookkaa  RRooaadd,,        JJaannppaatthh,,  
NNeeww  DDeellhhii--111100000011                                                                                                                                          NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  DDeecciissiioonn  ooff  tthhee  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg  ffoorr  AAggiittaattiioonn  oonn  ggeennuuiinnee  aanndd  lloonngg  ppeennddiinngg  iissssuueess  ooff  
BBSSNNLL  ––DDOOTT  PPeennssiioonneerrss--  NNoottiiccee  tthheerreeooff  ––  rreegg..  

  

WWee  aarree  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  yyoouu  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  oouurr  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  2233--0011--22002211  
tthhrroouugghh  vviiddeeoo  ccoonnffeerreenncciinngg  ttoo  llaauunncchh  aa  ttwwoo  pphhaasseedd  aaggiittaattiioonn  aaggaaiinnsstt  nnoonn--sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess..  
  

II..  CCaallll  AAtttteennttiioonn  DDaayy  oonn  2266--0022--22002211  --  eemmaaiillss  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSeeccrreettaarryy  DDooTT  aanndd  CCMMDD,,  BBSSNNLL  bbyy  aallll  AAIIBBDDPPAA  uunniittss..  

IIII..  MMaassss  ddhhaarrnnaa  aatt  SSSSAA  lleevveell  oonn  1166--0033--22002211..  
  

DDeemmaannddss..  
  

((11))  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn..  
RReevviissee  tthhee  ppeennssiioonn  ooff  aabbssoorrbbeedd  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  ffrroomm  0011--0011--22001177  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt  oonn  nneeww  IIDDAA  ppaayy  ssccaalleess,,  
ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess..    

  

((22))  NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  MMeeddiiccaall  ccllaaiimmss  --  PPaayymmeenntt  ooff  MMeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  ((wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr))  iiss  ppeennddiinngg  ffrroomm  22001188  aanndd  wwiitthh  
vvoouucchheerr  mmeeddiiccaall  ccllaaiimmss  ppeennddiinngg  ffrroomm  0011--0044--22001199..  OOnneettiimmee  ppaayymmeenntt  ppaaiidd  ffoorr  CCGGHHSS  ssuubbssccrriippttiioonn  iiss  aallssoo  ppeennddiinngg  iinn  
mmaannyy  cciirrcclleess..      
  

((33))  IIssssuueess  ooff  VVRRSS  rreettiirreeeess..  
((ii))  NNoonn--  ppaayymmeenntt  ooff  bbaallaannccee  88%%  EExx--GGrraattiiaa  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  ccaatteeggoorriiccaall  aassssuurraannccee..  
((iiii))  SSeettttllee  tthhee  LLPPDD  iissssuuee  bbaasseedd  oonn  tthhee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ooff  DDOOPP&&PPWW  aanndd  ddiissppuuttee  ooff  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee  aass  ppeerr  tthhee  ddiirreeccttiivvee  

iissssuueedd  bbyy  PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  WWeellffaarree  ooff  SScchheedduulleedd  CCaasstteess  aanndd  SScchheedduulleedd  TTrriibbeess..  
((iiiiii))  IImmmmeeddiiaattee  iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  nnoottiicceess  uunnddeerr  sseeccttiioonn  115544  ooff  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  lleevvyyiinngg  

iinnccoommee  ttaaxx  ffoorr  tthhee  lleeaavvee  eeaarrnneedd  dduurriinngg  ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviiccee  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  pprroocceedduurree  bbeeiinngg  ffoolllloowweedd  hhiitthheerrttoo..  
  

((44))  IImmmmeeddiiaattee  iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  rreessttoorree  tthhee  DDRR  ffrreeeezzeedd  ffrroomm  0011--0011--22002200  aanndd  RReelleeaassee  ooff  TTwwoo  iinnssttaallllmmeennttss  ooff  IIDDAA  dduuee  
ffrroomm  0011--1100--22002200  aanndd  0011--0011--22002211  aass  ppeerr  tthhee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  iissssuueedd  bbyy  DDPPEE  vviiddee  OOMM  NNoo..  WW--0022//00004455//22002200--DDPPEE  ((WWCC))  
ddaatteedd  0088--0011--22002211  aanndd  DDPPEE  lleetttteerr  NNoo..WW--0022//00004455//22002200--DDPPEE  ((WWCC))  ddaatteedd  0044--0022--22002211  aaddddrreesssseedd  ttoo  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT..    

  

WWee  eexxppeecctt  aa  ppoossiittiivvee  rreessppoonnssee  oonn  tthheessee  vviittaall  iissssuueess..  
  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  

  
  
  

KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  


