
  
BBSSNNLLEEUU//551111  ((RReecctttt..))                                                                                                                                              1111..1111..22002200  
  
TToo,,  
  
SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  
SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    
2200,,  AAssookkaa  RRooaadd,,  
NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011..  
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --  EExxttrreemmee  ddeellaayy  iinn  tthhee  iissssuuiinngg  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss  ttoo  tthhee  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  MMaazzddoooorrss,,  

wwhhoo  wweerree  ddiirreeccttllyy  aappppooiinntteedd  aass  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss  ((eerrssttwwhhiillee  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc))  --  
rreeqquueessttiinngg  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  ––  rreegg..  

  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  iinntteerrvveennttiioonn..    
  
TThhee  CCaassuuaall  MMaazzddoooorrss  wwhhoo  hhaadd  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  iinn  BBSSNNLL  aanndd  wwhhoo  wweerree  ccoonnffeerrrreedd  wwiitthh  tthhee  TTeemmppoorraarryy  
SSttaattuuss,,  pprriioorr  ttoo  0011..1100..22000000  aanndd  wwhhoo  wweerree  ssuubbsseeqquueennttllyy  rreegguullaarriisseedd  aanndd  aappppooiinntteedd  aass  RReegguullaarr  
MMaazzddoooorrss,,  oonn  oorr  aafftteerr  0011..1100..22000000,,  wweerree  aallrreeaaddyy  iissssuueedd  wwiitthh  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss..  TThhiiss  ddeecciissiioonn  hhaass  
bbeeeenn  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  DDooTT,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt,,  aass  ppeerr  tthhee  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  SScchheemmee,,  5500%%  ooff  tthhee  
sseerrvviiccee  rreennddeerreedd  aass  ““TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  MMaazzddoooorr””  sshhoouulldd  bbee  ccoouunntteedd  ffoorr  ccaallccuullaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn..    
  
BBaasseedd  oonn  tthhiiss  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  DDooTT,,  tthhoouussaannddss  ooff  RReegguullaarr  MMaazzddoooorrss  hhaadd  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  iissssuueedd  wwiitthh  
PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss..  SSuubbsseeqquueennttllyy,,  iitt  ccaammee  ttoo  tthhee  lliigghhtt  tthhaatt,,  aa  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  
MMaazzddoooorrss,,  hhaadd  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  ccoommppeettiittiivvee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann  ((eerrssttwwhhiillee  
TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc))  aanndd  wweerree  ddiirreeccttllyy  aappppooiinntteedd  aass  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss..  
  
IItt  ccaammee  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  UUnniioonn  bbeellaatteeddllyy  tthhaatt,,  ssuucchh  ooff  tthhoossee  CCaassuuaall  MMaazzddoooorrss  wwhhoo  hhaadd  bbeeeenn  
ccoonnffeerrrreedd  wwiitthh  tthhee  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss,,  pprriioorr  ttoo  0011..1100..22000000  aanndd  wwhhoo  wweerree  ddiirreeccttllyy  aappppooiinntteedd  aass  
TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss,,  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  iissssuueedd  wwiitthh  tthhee  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss..  TThhiiss  iiss  oonnllyy  dduuee  ttoo  tthhee  
llaappssee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    
  
BBaasseedd  oonn  tthhee  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  SScchheemmee  ooff  tthhee  DDooTT,,  iiff  5500%%  sseerrvviiccee  rreennddeerreedd  aass  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  
MMaazzddoooorr  iiss  ttoo  bbee  ccoouunntteedd  ffoorr  ccaallccuullaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn,,  tthheenn  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerr  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  iissssuueedd  
ttoo  tthhee  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  MMaazzddoooorrss  wwhhoo  wweerree  ddiirreeccttllyy  aappppooiinntteedd  aass  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss..  BBSSNNLL  
EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  ttooookk  uupp  tthhiiss  iissssuuee  wwiitthh  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  aass  ffaarr  bbaacckk  aass  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001155..  IInn  
tthhee  3322nndd  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill,,  hheelldd  oonn  1144..0055..22001155,,  tthhiiss  iissssuuee  wwaass  ttaakkeenn  uupp..  TThhee  mmiinnuutteess  
ffoorr  tthhiiss  mmeeeettiinngg  wwaass  iissssuueedd  oonn  0066..0077..22001155,,  wwhheerreeiinn  iitt  hhaass  bbeeeenn  aassssuurreedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  tthhaatt,,  
tthhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhiiss  ccaassee  wwoouulldd  bbee  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  tthhee  cciirrcclleess  aanndd  wwoouulldd  bbee  ttaakkeenn  uupp  wwiitthh  tthhee  DDooTT,,  ffoorr  
tthhee  iissssuuiinngg  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss..    
  
  
  



  
  
TThheerreeaafftteerr,,  oouurr  UUnniioonn  hhaass  bbeeeenn  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ttaakkiinngg  uupp  tthhiiss  iissssuuee  wwiitthh  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt..  
HHoowweevveerr,,  wwee  rreeggrreett  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhee  ccaasseess  ooff  tthhee  ooffffiicciiaallss  wwhhoo  wweerree  ccoonnffeerrrreedd  wwiitthh  TTeemmppoorraarryy  
SSttaattuuss  pprriioorr  ttoo  0011..1100..22000000  aanndd  wwhhoo  wweerree  ddiirreeccttllyy  aappppooiinntteedd  aass  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss,,  wweerree  nnoott  aatt  aallll  
sseenntt  ttoo  tthhee  DDooTT,,  ffoorr  iitt’’ss  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  ffoorr  tthhee  iissssuuiinngg  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss..    
  
WWee  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt,,  aarroouunndd  440000  ccaasseess  aarree  llyyiinngg  ppeennddiinngg  wwiitthh  tthhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee..  IInn  vviieeww  ooff  
tthhee  eexxttrreemmee  ddeellaayy  eexxppeerriieenncceedd  iinn  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthheessee  ccaasseess,,  wwee  aarree  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  bbrriinngg  tthhiiss  
iissssuuee  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  wwiitthh  tthhee  ffoonndd  hhooppee  tthhaatt,,  nneecceessssaarryy  iinnssttrruuccttiioonn  wwoouulldd  bbee  iissssuueedd  ttoo  tthhee  
BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ffoorrwwaarrdd  tthhee  ccaasseess  ttoo  tthhee  DDooTT,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  uullttiimmaattee  aauutthhoorriittyy  ffoorr  ttaakkiinngg  
ddeecciissiioonn  iinn  tthhee  iissssuuiinngg  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss..  WWee  ffeerrvveennttllyy  aappppeeaall  ttoo  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhiiss  
ccaassee  aanndd  ttoo  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull,,  ffoorr  rreennddeerriinngg  jjuussttiiccee  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  ooffffiicciiaallss..        
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
  
  
  

  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy    
  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  BBhhaarraatt  KKuummaarr  JJoogg,,  MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviicceess)),,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii  111100000011  
((22))  MMss..  AAnniittaa  PPrraavveeeenn,,  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii  111100000011  
((33))  SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
((44))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  


