
AAIIBBDDPPAA//  CCCCAA  MMHH//  22002211    

  

TToo,,  

  

SShhrrii  DDiilliipp  PPaaddhhyyee,,  

CCoonnttrroolllleerr  GGeenneerraall  ooff  CCoommmmuunniiccaattiio

NNIICCFF  CCaammppuuss,,  OOppppoossiittee  MMeettrroo  PPiillllaa

GGhhiittttoorrnnii,,  MMeehhrraauullii--GGuurrggaaoonn  RRooaadd,,

AAnnaanndd  GGrraamm,,  GGhhiittoorrnnii,,  NNeeww  DDeellhhii  ––

  

SSiirr,,  

  

SSuubb::  --  NNaattiioonnaall  PPeennssiioonn  AAddaallaatt  --  nne

bbyy  CCCCAA,,  MMaahhaarraasshhttrraa  aanndd  GGo

  

WWee  aarree  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouu

MMaahhaarraasshhttrraa  CCiirrccllee  BBrraanncchh  iinn  ddeeaalliinngg

  

TThheerree  aarree  lloottss  ooff  ccoommppllaaiinnttss  ffrroomm  BBSS

TThhee  CCCCAA  ooffffiiccee,,  AAuurraannggaabbaadd  wwhhiicchh  iiss

lloonngg  ttiimmee..  SSoo  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  CCCCAA  AA

ppoossiittiioonn  aanndd  ccoommppllaaiinnttss  ggaalloorree..  

  

AAllll  IInnddiiaa  BBSSNNLL  DDOOTT  PPeennssiioonneerrss  AAssss

OOrrggaanniissaattiioonn  iinn  MMaahhaarraasshhttrraa  wwiitthh  

eeaarrnneesstt  eeffffoorrttss  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  oo

MMaahhaarraasshhttrraa  aanndd  GGooaa  tthhrroouugghh  tteelleepp

  

NNooww,,  CCCCAA,,  MMaahhaarraasshhttrraa  aanndd  GGooaa  hhaa

rreeggaarrdd  wwaass  nnoott  ggiivveenn  ttoo  tthhee  PPeenn

eemmppllooyyeeeess  oorrggaanniissaattiioonnss..((  CCooppyy  eenncc

iiggnnoorriinngg  tthhee  PPeennssiioonneerrss  oorrggaanniissaattiioonn

nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  PPeennssiioonn  AAddaallaatt  ttoo  PPee

iissssuueess  pprreesseenntteedd  bbyy  tthheemm..  FFoorr  eexxaamm

bbyy  CCCCAA,,  KKeerraallaa  sseenntt  ttoo  oouurr  AAIIBBDDPPAA 

eemmaaiill..  RReegguullaarr  ccoonnttaaccttss  aarree  tthheerree  bbyy

sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  iissssuuee..  

  

IInn  sshhaarrpp  ccoonnttrraasstt,,  tthhee  CCCCAA,,  MMaahhaarraass

bbeesstt  kknnoowwnn  ttoo  hhiimmsseellff..    

  

  

            

ioonn  AAccccoouunnttss,,    

arr  NNoo..  115522,,    

,,    

––  111100004477  

neegglleecctt  aanndd  iinnssuulltt  bbeeiinngg  mmeetteedd  oouutt  ttoo  AAIIBBDDPP

Gooaa--  PPrrootteesstt  tthheerree  ooff  --  rreegg..  

uurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt  CCCCAA  MMaahhaarraasshhttrraa  aanndd  GGooaa

gg  wwiitthh  sseerriioouuss  iissssuueess  ooff  PPeennssiioonneerrss..  

SSNNLL  PPeennssiioonneerrss  aaggaaiinnsstt  uunndduuee  ddeellaayy  iinn  sseettttllee

ss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ppeennssiioonn  iissssuueess  ooff  eeiigghhtt  SSSSAA

AAuurraannggaabbaadd  aarree  aallssoo  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  CCCCAA,,  MMuu

ssoocciiaattiioonn  ((AAIIBBDDPPAA))  CCiirrccllee  BBrraanncchh,,  MMaahhaarraasshh

2200  ddiissttrriicctt  bbrraanncchheess..  OOuurr  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy,,

ooff  iissssuueess  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  HHee  hhaass  ttrriieedd  sseevveerraall  tt

pphhoonnee,,  WWhhaattssAApppp  mmeessssaaggee  aanndd  eemmaaiill..  BBuutt  nnoo

aass  hheelldd  aa  PPeennssiioonn  AAddaallaatt  oonn  1177--0066--22002211..  HHoow

nnssiioonneerrss  oorrggaanniissaattiioonnss  iinncclluuddiinngg  AAIIBBDDPPAA  bbuu

cclloosseedd  ffoorr  rreeaaddyy  rreeffeerreennccee))..  WWee  aarree  aatt  aa  lloossss  tt

nnss  iinn  tthhee  PPeennssiioonn  AAddaallaatt..  AAllmmoosstt  aallll  ootthheerr  CCCC

eennssiioonneerrss  OOrrggaanniissaattiioonnss  aanndd  eennssuurriinngg  tthheeiirr  ppaa

mmppllee,,  II  aamm  eenncclloossiinngg  hheerreewwiitthh  ccooppiieess  ooff  ttwwoo  nn

A  KKeerraallaa  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy,,  SShhrrii..NN  GGuurruupprraassaadd,,

yy  tthhee  CCCCAA//  JJtt  CCCCAA  oovveerr  mmoobbiillee  //  eemmaaiill  aass  ppaarr

sshhttrraa  aanndd  GGooaa  iiss  ccoonnttiinnuuiinngg  hhiiss  aappaatthhyy  ttoo  oouu

  
  

  1188
tthh

  JJuunnee,,  22002211  

PPAA  MMaahhaarraasshhttrraa  CCiirrccllee  BBrraanncchh  

aa  iiss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  iiggnnoorriinngg  oouurr  

eemmeenntt  ooff  tthheeiirr  ggeennuuiinnee  iissssuueess..  

AAss  iiss  nnoott  ffuunnccttiioonniinngg  ffoorr  aa  vveerryy  

uummbbaaii..  TThhiiss  hhaass  aaggrraavvaatteedd  tthhee  

hhttrraa  iiss  tthhee  bbiiggggeesstt  PPeennssiioonneerrss  

,,  SShhrrii  RR..NN..  PPaattiill  iiss  ccoonnttiinnuuiinngg  

ttiimmeess  ttoo  rreeaacchh  oouutt  ttoo  tthhee  CCCCAA  

ootthhiinngg  iiss  rreessppoonnddeedd..  

owweevveerr,,  tthhee  nnoottiiffiiccaattiioonn  iinn  tthhiiss  

uutt  wwaass  ggiivveenn  ttoo  tthhee  sseerrvviinngg  

ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rraattiioonnaallee  iinn  

CCAAss  aarree  eennddoorrssiinngg  ccooppyy  ooff  tthhee  

aarrttiicciippaattiioonn  aanndd  ddiissccuussssiioonn  oonn  

nnoottiicceess  ooff  PPeennssiioonn  AAddaallaatt  hheelldd  

,,  oonnee  bbyy  ppoosstt  aanndd  aannootthheerr  bbyy  

rrtt  ooff  ffoollllooww  uupp  aaccttiioonn  ffoorr  eeaarrllyy  

uurr  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy  ffoorr  rreeaassoonnss  



  

  

  

HHaavviinngg  kknnoowwnn  aabboouutt  tthhee  PPeennssiioonn  AA

ssppeecciiffiicc  rreeqquueesstt  wwaass  mmaaddee  ttoo  sseenndd

rreeffeerreennccee))..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy  tthheerree  wwaa

wwaass  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthh

ttwwoo  AAddaallaatt  hheelldd  eeaarrlliieerr..  SSiirr,,  wwee  ffeeeell  

ttoo  eexxpprreessss  oouurr  ssttrroonngg  PPrrootteesstt  aaggaaiinnss

  

HHeennccee,,  wwee  ffeerrvveennttllyy  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  t

ooff  PPeennssiioonn  AAddaallaatt  bbyy  ppaarrttiicciippaattiinngg  aall

  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  

  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

KK  GG  JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  

  

EEnnccll::  aass  aabboovvee  

  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  PP..KK..  SSiinnhhaa,,  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaa

((22))  TThhee  PPrriinncciippaall  CCCCAA,,  MMaahhaarraasshhtt

  

AAddaallaatt,,  oouurr  CCiirrccllee  SSeeccrreettaarryy  hhaadd  sseenntt  tthhee  gg

dd  tthhee  lliinnkk  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  oonnlliinnee  AAddaa

aass  nnoo  rreessppoonnssee  ffrroomm  tthhee  CCCCAA  eevveenn  aafftteerr  rreepp

hhee  PPeennssiioonn  AAddaallaatt  hheelldd  oonn  1177--0066--22002211..  HHee  hhaa

  tthhaatt  iitt  iiss  aann  iinnssuulltt  mmeetteedd  oouutt  ttoo  oouurr  oorrggaanniiss

sstt  tthhee  hhiigghh--hhaannddeedd  aanndd  iinnddiiffffeerreenntt  aaccttiioonn  ooff  CC

 ttaakkee  ssuuiittaabbllee  aaccttiioonn  aanndd  ttoo  iissssuuee  aa  ggeenneerraall  gguu

llll  tthhee  ssttaakkee  hhoollddeerrss..  

aannccee)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaa

ttrraa  aanndd  GGooaa,,  SSaannttaa  CCrruuzz,,  MMuummbbaaii..  

ggrriieevvaanncceess  tthhrroouugghh  eemmaaiill  aanndd  

aallaatt  ((ccooppyy  eenncclloosseedd  ffoorr  rreeaaddyy  

ppeeaatteedd  eeffffoorrttss  mmaaddee..  TThhuuss  hhee  

aadd  tthhee  ssaammee  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  

ssaattiioonn  aanndd  wwee  aarree  ccoonnssttrraaiinneedd  

CCCCAA,,  MMaahhaarraasshhttrraa  aanndd  GGooaa..  

uuiiddeelliinneess  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ccoonndduucctt  

aarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  


