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TToo,,  
  

SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  
SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    
2200,,  AAssookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011..  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  IIssssuuiinngg  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss  ttoo  tthhee  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  MMaazzddoooorrss,,  wwhhoo  ddiirreeccttllyy  bbeeccaammee  TTeelleeccoomm  
TTeecchhnniicciiaannss,,  wwiitthhoouutt  ggeettttiinngg  rreegguullaarriisseedd  aass  RReegguullaarr  MMaazzddoooorrss  --  rreegg..  

  

RReeff::  --  ((11))  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//551111  ((RReecctttt..))  ddaatteedd  1111..1111..22002200  
 (2) BBSSNNLL  FF..  NNoo..66--11//22002211--LLEE  ((RRTTII))  ddaatteedd  0055..0022..22002211 
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  tthhee  ccaassee  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  iissssuuiinngg  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss  ttoo  aarroouunndd  440000  
TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  MMaazzddoooorrss,,  wwhhoo  hhaavvee  ddiirreeccttllyy  bbeeeenn  pprroommootteedd  aass  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss..    
  

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..  
    

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  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,,  wwiitthhoouutt  ggeettttiinngg  rreegguullaarriisseedd  aass  RReegguullaarr  MMaazzddoooorrss,,  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  iissssuueedd  wwiitthh  tthhee  PPrreessiiddeennttiiaall  
OOrrddeerrss..    
  

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  pprroommootteedd  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..  
    

NNooww,,  iitt  iiss  iinnffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  tthhaatt,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  iitt’’ss  ffiillee  nnuummbbeerr  1111--11//22001155--LLEE  ((PPtt..))  hhaass  sseenntt  
tthhee  ccaassee  ttoo  tthhee  DDooTT,,  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  ffoorr  ttaakkiinngg  aa  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  oonn  tthhee  mmaatttteerr..    IInn  vviieeww  ooff  
tthhiiss,,  wwee  iimmpplloorree  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ggeett  tthhee  mmaatttteerr  eexxaammiinneedd  aanndd  ccaauussee  ttoo  iissssuuee  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss  ttoo  tthhee  
TTSSMMss  wwhhoo  ggoott  ddiirreeccttllyy  pprroommootteedd  aass  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss,,  oonn  tthhee  aannaallooggyy  ooff  tthhee  TTSSMMss  wwhhoo  wweerree  aappppooiinntteedd  
aass  tthhee  RReegguullaarr  MMaazzddoooorrss  oonn  oorr  aafftteerr  0011..1100..22000000..  
    

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  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
    ((44))  SShhrrii  SSaauurraabbhh  TTyyaaggii,,  SSrr..GGMM((EEsstttt..)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  


