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TToo  
  

MMss..  AAnnuurraaddhhaa  MMiittrraa,,  
MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannaaccee)),,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
  

MMaaddaamm,,    
  

SSuubb::  --  UUnndduuee  ddeellaayy  iinn  iissssuuiinngg  rreevviisseedd  PPPPOOss  oonn  7788..22%%  IIDDAA  ffiixxaattiioonn  --  uurrggeenntt  iinntteerrvveennttiioonn  ssoouugghhtt--rreegg..  
  

OOnn  bbeehhaallff  ooff  AAllll  IInnddiiaa  BBSSNNLL  DDOOTT  PPeennssiioonneerrss  AAssssoocciiaattiioonn,,  lleett  mmee,,  ffiirrsstt  ooff  aallll,,  ccoonnvveeyy  oouurr  hheeaarrttyy  ccoonnggrraattuullaattiioonnss  aanndd  bbeesstt  

wwiisshheess  ttoo  yyoouu  oonn  aassssuummiinngg  cchhaarrggee  ooff  tthhee  ccoovveetteedd  ppoosstt  ooff  MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviiccee))..  
  

AAss  yyoouu  mmaayy  bbee  aawwaarree  ooff,,  tthhee  pprroocceessss  ooff  iissssuuiinngg  rreevviisseedd  ppeennssiioonn  ppaayymmeenntt  oorrddeerrss  oonn  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  ttoo  tthhee  ppeennssiioonneerrss  aanndd  
ffaammiillyy  ppeennssiioonneerrss  rreettiirreedd  bbeeffoorree  1100--0066--22001133  wwaass  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  bbeeffoorree  3311..1122..22001166,,  aass  ppeerr  tthhee  oorrddeerrss  iissssuueedd  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    

WWee  hhaadd  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  tthheenn  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee)),,  tthhaatt  tthhee  wwoorrkk  oonn  tthhiiss  iissssuuee  iiss  ggooiinngg  oonn  iinn  aa  vveerryy  ssllooww  ppaaccee  iinn  

mmoosstt  ooff  tthhee  cciirrcclleess  aanndd  iiss  ssuurree  ttoo  mmiissss  tthhee  ttaarrggeett  ddaattee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffeeeeddbbaacckk  wwee  ggoott  ffrroomm  vvaarriioouuss  cciirrcclleess,,  aanndd  ssoo  hhaadd  

ssoouugghhtt  hhiiss  iinntteerrvveennttiioonn  tthhrroouugghh  oouurr  lleetttteerr  aanndd  rreeppeeaatteedd  ddiissccuussssiioonnss..  IItt  wwaass  aa  lliittttllee  bbiitt  llaattee  hhee  ccoolllleecctteedd  tthhee  ddaattaa  oonn  tthhee  iissssuuee  

aanndd  iissssuueedd  aa  DDOO  lleetttteerr  NNoo..77--11//22001133//TTAA--11//1177//PPLL  ddaatteedd  0077--0033--22001177,,  ffiixxiinngg  rreevviisseedd  ttaarrggeettss  ffoorr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  wwoorrkk;;  vviizz  
ffoorr  pprree  22000077--3311--0033--22001177  aanndd  ffoorr  ppoosstt  22000077--1100--0044--22001177..  
  

BBuutt,,  MMaaddaamm,,  iitt  iiss  vveerryy  uunnffoorrttuunnaattee  aanndd  ddiissaappppooiinnttiinngg,,  tthhaatt  iinn  mmaannyy  cciirrcclleess  2200%%  ttoo  5500%%  ccaasseess  aarree  ssttiillll  ppeennddiinngg  dduuee  ttoo  vvaarriioouuss  

rreeaassoonnss..  TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  ddeellaayy  bbyy  tthhee  CCCCAAss  iiss  sshhoorrttaaggee  ooff  ssttaaffff..  IInn  cceerrttaaiinn  cciirrcclleess  lliikkee  KKeerraallaa,,  oonn  oouurr  

iinniittiiaattiivvee,,  vvoolluunnttaarryy  sseerrvviicceess  ooff  rreettiirreedd  ooffffiicciiaallss  wweerree  eexxtteennddeedd  aanndd  aa  pprrooppeerr  ppllaann  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  pprroocceessss  wwaass  eevvoollvveedd..  BBuutt  

tthhiiss  wwaass  ddeerraaiilleedd  dduuee  ttoo  tthhee  sshhiiffttiinngg//ddeeppuuttaattiioonn  ooff  tthhee  AAccccoouunnttss  OOffffiicceerr  iinn  cchhaarrggee  aanndd  tthhee  CCCCAA  ggooiinngg  oonn  lleeaavvee..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  
iinnffoorrmmaattiioonn  ccoolllleecctteedd  bbyy  tthhiiss  AAssssoocciiaattiioonn,,  wwee  hhaavvee  ttoo  ffooccuuss  oonn  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh,,  AAssssaamm,,  KKaarrnnaattaakkaa,,  KKeerraallaa,,  MMaaddhhyyaa  PPrraaddeesshh,,  

MMaahhaarraasshhttrraa,,  OOddiisshhaa,,  RRaajjaasstthhaann,,  PPuunnjjaabb,,  TTaammiill  NNaadduu,,  WWeesstt  BBeennggaall  aanndd  KKoollkkaattaa  TTeelleepphhoonneess..  
  

HHOONNAARRAARRIIUUMM  TTOO  BBEE  RREEVVIISSEEDD..  
TThhee  eexxiissttiinngg  ssttaaffff  iinn  CCCCAA  ooffffiicceess  aarree  ccoommppllaaiinniinngg  aabboouutt  tthhee  hheeaavvyy  wwoorrkk  llooaadd  aanndd  tthhee  hhoonnoorraarriiuumm  ffoorr  tthhee  eexxttrraa  wwoorrkk  bbeeiinngg  

ddoonnee  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  aa  mmeeaaggeerr  RRss..22550000  ppeerr  aannnnuumm,,  wwhhiicchh  wwaass  ffiixxeedd  mmaannyy  yyeeaarrss  aaggoo..  IItt  nneeeeddss  ttoo  bbee  eennhhaanncceedd  rreeaassoonnaabbllyy,,  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  77tthh  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  NNooww,,  aannootthheerr  wwoorrkk  oonn  OOppttiioonn  33  iiss  aallssoo  

ttoo  bbee  ddoonnee  bbyy  tthheemm..  FFuurrtthheerr,,  GGPPFF  aaddvvaannccee  ppaayymmeenntt  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  iiss  ttaakkeenn  oovveerr  bbyy  tthhee  DDooTT..  SSoo  wwee  wwoouulldd  rreeqquueesstt  yyoouu  

ttoo  eexxpplloorree  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ggeettttiinngg  ssoommee  aaddddiittiioonnaall  ssttaaffff  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aaccuuttee  rreeqquuiirreemmeenntt  bbyy  ddeeppuuttaattiioonn  eettcc..    
  

SSoo,,  MMaaddaamm,,  wwee  sseeeekk  yyoouurr  kkiinndd  aanndd  eeffffeeccttiivvee  iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  wwoorrkk  oonn  7788..22%%  IIDDAA  ffiixxaattiioonn  wwiitthhoouutt  aannyy  ffuurrtthheerr  

ddeellaayy..  TThhee  ppeennssiioonneerrss  hhaavvee  wwaaiitteedd  ffoorr  aa  lloonngg  ffoouurr  yyeeaarrss  ttoo  ggeett  tthhee  bbeenneeffiitt  aanndd  ssoommee  ooff  tthheemm  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ppaasssseedd  aawwaayy  

bbeeffoorree  aavvaaiilliinngg  tthhee  bbeenneeffiitt..  TThhee  rreemmaaiinniinngg  ppeennssiioonneerrss  wwhhoo  aarree  yyeett  ttoo  ggeett  tthhee  bbeenneeffiitt  hhaavvee  nnaattuurraallllyy  bbeeccoommee  rreessttiivvee  aanndd  

aaggiittaattiinngg  aanndd  tthhiiss  aassssoocciiaattiioonn  mmaayy  bbee  ccoommppeelllleedd  ttoo  rreessoorrtt  ttoo  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  ,,  iiff  nnoott  sseettttlleedd  eeaarrllyy..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,    
  

YYoouurrss  ffaaiitthhffuullllyy  
  

  
  

KK..GG..JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  

 


