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TToo,,  
  

DDrr..  MMaahheesshh  SShhuukkllaa  jjii,,    
MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviicceess)),,    
DDiiggiittaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  CCoommmmiissssiioonn,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    
2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100  000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  IIssssuuiinngg  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerr
TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss,,  wwiitthhoouutt  

  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr 
  

AAss  ppeerr  tthhee  DDooTT  oorrddeerr  oonn  tthhee  iissssuuiinngg  oo
sseerrvviiccee  iiss  ttoo  bbee  ccoouunntteedd  ffoorr  ppeennssiioonn..  CC
tthhee  ccaassuuaall  llaabboouurreerrss,,  wwhhoo  wweerree  ccoonnffeerr
RRMMss  oonn  oorr  aafftteerr  0011..1100..22000000..  AA  ggoooodd  nnu
wwiitthh  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss..    
  

HHoowweevveerr,,  nneeaarrllyy  440000  ooffffiicciiaallss  iinn  BBSSNNLL  ww
bbeeeenn  pprroommootteedd  aass  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann
nnoott  bbeeeenn  iissssuueedd  ttoo  tthheemm  bbyy  tthhee  DDooTT..  TT
TTSSMMss  wwhhoo  wweerree  aappppooiinntteedd  aass  RRMMss..  
  

BBaasseedd  oonn  tthhee  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  SScchheemm
ccoouunntteedd  ffoorr  ccaallccuullaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn,,  
MMaazzddoooorrss,,  wwhhoo  wweerree  ddiirreeccttllyy  pprroommoottee
ccoouunntteedd  ffoorr  ppeennssiioonn,,  aass  hhaass  bbeeeenn  eennvviiss
  

HHeennccee,,  wwee  eeaarrnneessttllyy  aappppeeaall  ttoo  yyoouu  ssiirr,,
ddiirreeccttllyy  bbeeeenn  pprroommootteedd  aass  TTeelleeccoomm  TTeec
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
  

              

  

  

rrss  ttoo  tthhee  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  MMaazzddoooorrss,,  wwhhoo  wwee
  ggeettttiinngg  rreegguullaarriisseedd  aass  RReegguullaarr  MMaazzddoooorrss--  rreegg..  

r  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  kkiinndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  

ooff  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  ttoo  tthhee  ccaassuuaall  llaabboouurreerrss,,  5500%%
CCoonnsseeqquueenntt  ttoo  tthhiiss  oorrddeerr,,  tthhee  DDooTT  ddeecciiddeedd  ttoo  iissssuuee
rrrreedd  wwiitthh  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  pprriioorr  ttoo  2299..0099..22000000  aanndd

nuummbbeerr  ooff  ccaassuuaall  llaabboouurreerrss,,  wwhhoo  ffuullffiilllleedd  tthhee  aabboovvee

wwhhoo  wweerree  ccoonnffeerrrreedd  wwiitthh  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  pprriioorr  ttoo
nnss,,  wwiitthhoouutt  ggeettttiinngg  rreegguullaarriisseedd  aass  RReegguullaarr  MMaazzddoooorrss
TThhee  aarrgguummeenntt  ooff  tthhee  DDooTT  iiss,,  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss  ww

mmee  ooff  tthhee  DDooTT,,  iiff  5500%%  sseerrvviiccee  rreennddeerreedd  aass  TTeemmppoorraarr
tthheenn  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerr  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  iissssuueedd  tt
eedd  aass  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss..  OOtthheerrwwiissee,,  5500%%  ooff  tthhee
ssaaggeedd  iinn  tthhee  sscchheemmee  ffoorr  tthhee  ccoonnffeerrmmeenntt  ooff  TTeemmppoorraa

,,  ttoo  kkiinnddllyy  rreevviissiitt  tthhiiss  iissssuuee  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  n
ecchhnniicciiaannss  aarree  aallssoo  iissssuueedd  wwiitthh  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss..  

  
                0011..1122..22002222  

eerree  ddiirreeccttllyy  pprroommootteedd  aass  

%%  ooff  tthhee  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  
ee  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerr  ttoo  aallll  
dd  wwhhoo  wweerree  rreegguullaarriisseedd  aass  

ee  ccrriitteerriiaa  hhaavvee  bbeeeenn  iissssuueedd  

oo  2299..0099..22000000,,  hhaadd  ddiirreeccttllyy  
ss..  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss  hhaavvee  

wiillll  bbee  iissssuueedd  oonnllyy  ttoo  tthhoossee  

rryy  SSttaattuuss  MMaazzddoooorr  iiss  ttoo  bbee  
ttoo  tthhee  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  
eeiirr  TTSSMM  sseerrvviiccee  ccaannnnoott  bbee  
aarryy  SSttaattuuss..  

nneeaarrllyy  440000  TTSSMMss  wwhhoo  hhaadd  


