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  TToo,,  
  
SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --    DDeenniiaall  ooff  vvoottiinngg  rriigghhtt  ttoo  ttwwoo  ooffffiicciiaallss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  aatt  TTiirruuppaattii,,  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  cciirrccllee  ––  

sseeeekkiinngg  iimmmmeeddiiaattee  iinntteerrvveennttiioonn  --  rreegg..  
  AAss  ppeerr  tthhee  BBSSNNLL  CCOO  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//55--11//SSRR//22001188  ddaatteedd  2288..0088..22001199,,  bbaalllloott  ppaappeerrss,,  ffoorr  ccaassttiinngg  ppoossttaall  
vvootteess,,  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  vvootteerrss  1155  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ppoolllliinngg  ddaattee..  
  HHoowweevveerr,,  iitt  hhaadd  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhiiss  ttiimmee  sscchheedduullee  wwaass  nnoott  ffoolllloowweedd  iinn  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  
cciirrccllee  aanndd  tthhaatt  tthheerree  wwaass  ddeellaayy  iinn  sseennddiinngg  bbaalllloott  ppaappeerrss  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaallss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn..  TThhee  mmaatttteerr  wwaass  
ddiissccuusssseedd  bbyy  mmee,,  wwiitthh  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  oonn  0055..0099..22001199  iittsseellff..  TThhee  GGMM  ((SSRR)),,  aassssuurreedd  tthhaatt  tthhee  bbaalllloott  ppaappeerrss  wwoouulldd  bbee  sseenntt  bbyy  hhaanndd,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  ooffffiicciiaallss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  wwoouulldd  ggeett  tthhee  bbaalllloott  ppaappeerrss  
oonn  ttiimmee..  
  
II  bbeelliieevveedd  tthhaatt  tthhiiss  aassssuurraannccee  wwoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd..  HHoowweevveerr,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt  ttwwoo  
ooffffiicciiaallss,,  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  aatt  TTiirruuppaattii,,  vviizz..,,  MMss..  II..  LLaakksshhmmii,,  JJAA,,  VViijjaayyaawwaaddaa,,  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  aatt  TTiirruuppaattii  aanndd  MMss..  
KK..VV..  RRaaddhhaa,,  AAOOSS,,  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  aatt  TTiirruuppaattii,,  ffrroomm  HHyyddeerraabbaadd,,  ddiidd  nnoott  rreecceeiivvee  tthhee  ppoossttaall  bbaalllloott  ppaappeerrss..    
TThhee  aabboovvee  mmaatttteerr  hhaass  bbeeeenn  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttaakkeenn  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  TThhee  CChhiieeff  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  aanndd  tthhee  
GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  tthhrroouugghh  WWhhaattssaapppp..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  lleeaarrnntt  tthhaatt  nnoo  iinntteerrvveennttiioonn  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  bbyy  tthhee  
CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  aanndd  bbootthh  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ooffffiicciiaallss  aarree  ddeenniieedd  ooff  tthheeiirr  vvoottiinngg  rriigghhttss..  
  
BBSSNNLLEEUU  rreeccoorrddss  iitt’’ss  sseerriioouuss  oobbjjeeccttiioonn  ffoorr  tthhiiss  llaappssee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee..  EEvveenntthhoouugghh,,  tthhee  
llaappssee  wwaass  ppooiinntteedd  oouutt  1100  ddaayyss  aaggoo,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  nnoott  ttaakkeenn  aannyy  rreemmeeddiiaall  aaccttiioonn..  
  
IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  iiss  rreeqquueesstteedd  ffoorr  nneecceessssaarryy  rreemmeeddiiaall  aaccttiioonn  ssoo  tthhaatt  tthhee  
aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ooffffiicciiaallss  aarree  nnoott  ddeenniieedd  ooff  tthheeiirr  vvoottiinngg  rriigghhtt..    
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
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