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TToo,,  
  

SShhrrii  DDiilliipp  PPaaddhhyyee,,  

CCoonnttrroolllleerr  GGeenneerraall  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AA

NNIICCFF  CCaammppuuss,,  OOppppoossiittee  MMeettrroo  PPiillllaarr  NNoo

GGhhiittttoorrnnii,,  MMeehhrraauullii--GGuurrggaaoonn  RRooaadd,,    

AAnnaanndd  GGrraamm,,  GGhhiittoorrnnii,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  1111
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::    PPrroovviissiioonn  ffoorr  mmooddiiffiiccaattiioonn  ooff  llaa

sseettttlleemmeenntt  ooff  ccaasseess--  iinntteerrvveennttiioonn
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  iissssuuee  uunnddeerr  rreeffeerree
  

MMaannyy  ccoommppllaaiinnttss  ooff  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  ffrr

ppeennssiioonn  bbyy  vviirrttuuee  ooff  ssuubbsseeqquueenntt  rreevviiss

aattttrriibbuutteedd  ffoorr  tthhee  ddeellaayy  bbyy  tthhee  CCCCAAss  iiss

rreevviissiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  mmooddiiffiiccaattiioonnss  iinn
  

WWee  hhaadd  bbrroouugghhtt  tthhee  iissssuuee  ttoo  tthhee  nnoo

aaddddrreesssseedd  ttoo  SShhrrii..PP..KK..SSiinnhhaa,,  MMeemmbbeerr  ((  

eenncclloosseedd  ffoorr  rreeaaddyy  rreeffeerreennccee))..  UUnnffoorrttuu

rreemmiinnddeerr  pplleeaassee..  
  

NNooww,,  iitt  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoo

rreevviisseedd  PPeennssiioonn..  TThheeiirr  llaasstt  ppaayy  wwaass  rreedduu

tthhee  OOTTBBPP  pprroommoottiioonn..  IItt  wwaass  ssuubbsseeqquueenn

dduuee  ttoo  tthhee  tteecchhnniiccaall  pprroobblleemm  ooff  tthhee  SSAAMM
  

IItt  iiss  rreelliiaabbllyy  lleeaarrnntt  tthhaatt  iinn  ssoommee  ooff  tthhee  

tthhee  wwoorrkk  mmaannuuaallllyy..  TThhiiss  wwoouulldd  nnoo  ddoouubb

CCCCAAss  aallssoo..  
  

WWee  wwoouulldd  tthheerreeffoorree  rreeqquueesstt  yyoouurr  kkiinnd

ccoorrrreeccttiioonn  ooff  ffiigguurreess//  ddaattaa  wwhheerreevveerr  rreeq
  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

KK  GG  JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  
  

EEnnccll  ::  aass  aabboovvee..  
  

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

((22))  SShhrrii  VViijjeennddrraa  NN..  TTaannddoonn,,  JJooiinntt  CC

  
  

            

 AAccccoouunnttss,,    

oo..  115522,,    

1100004477  

aasstt  ppaayy  ddrraawwnn//  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  iinn  tthhee  SSAAMMPP

nn  rreeqquueesstteedd--  rreegg..  

eennccee  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  aanndd  ffoorr  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt

rroomm  vvaarriioouuss  CCiirrcclleess  aarree  bbeeiinngg  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhiiss  AAssss

ssiioonn  ooff  llaasstt  ppaayy  ddrraawwnn  iiss  nnoott  bbeeiinngg  ppaaiidd  eevveenn  aa

ss  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  pprroovviissiioonn  iinn  tthhee  SSAAMMPPAANNNN  ssoo

nn  tthhee  ssooffttwwaarree  ccoouulldd  bbee  mmaaddee  oonnllyy  bbyy  DDooTT,,  NNeeww  DD

oottiiccee  ooff  DDooTT  vviiddee  oouurr  lleetttteerr  NNoo..AAIIBBDDPPAA//DDOOTT--  LL

  FFiinnaannccee))  &&  CCGGCCAA,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniicc

uunnaatteellyy  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  nnoo  pprrooggrreessss,,  ssoo  ffaarr  oonn  

oottiiccee  tthhaatt  aabboouutt  770000  rreettiirreedd  SSrr  TTOOAAss  iinn  MMaahhaarraass

uucceedd  bbyy  tthhee  CCCCAA,,  MMaahhaarraasshhttrraa  wwrroonnggllyy  iinntteerrpprreett

nnttllyy  rreessttoorreedd  bbyy  DDooTT,,  NNeeww  DDeellhhii  bbuutt  tthheessee  PPeennssiioonn

MMPPAANNNN  ssooffttwwaarree..  

  CCiirrcclleess,,  tthhee  CCCCAAss  hhaavvee  aarrrraannggeedd  ppaayymmeenntt  ooff  aarrrr

bbtt,,  ggiivvee  ssoommee  ssoollaaccee  ttoo  ccoonncceerrnneedd  PPeennssiioonneerrss  wwhh

ndd  iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  eennssuurree  nneecceessssaarryy  pprroovviissiioonn  iinn

eqquuiirreedd,,  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  

ccee)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,    SSaanncchhaarr  BBhhaa

CCGGCCAA,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BB
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PPAANNNN  ssooffttwwaarree  ttoo  eennssuurree  eeaarrllyy  

tt..  

ssoocciiaattiioonn  tthhaatt  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  

aafftteerr  mmaannyy  mmoonntthhss..  TThhee  rreeaassoonn  

ooffttwwaarree  ttoo  mmaakkee  aannyy  ccoorrrreeccttiioonn//  

DDeellhhii..  
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ccaattiioonnss,,  NNeeww  DDeellhhii..111100000011  ((ccooppyy  

tthhee  iissssuuee  aanndd  hheennccee  tthhiiss  ggeennttllee  

sshhttrraa  CCiirrccllee  aarree  aallssoo  bbeeiinngg  ddeenniieedd  

ttiinngg  tthhee  ppaayy  ffiixxaattiioonn  ggiivveenn  dduurriinngg  

nneerrss  aarree  ddeepprriivveedd  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  

rreeaarrss  ttoo  tthhee  PPeennssiioonneerrss  bbyy  ddooiinngg  

hhiicchh  ccoouulldd  bbee  eemmuullaatteedd  bbyy  ootthheerr  

nn  tthhee  SSAAMMPPAANNNN  SSOOFFTTWWAARREE  ffoorr  

aawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  

BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  


