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SShhrrii  BB..VV..  SSuuddhhaakkaarr,,  

SSeeccrreettaarryy,,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPoossttss,,  

DDaakk  BBhhaawwaann,,  

NNeeww  DDeellhhii--111100  000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ttoo  BBSSNNLL  aanndd  DDooTT  ppeennssiioonneerrss  ddrraawwiinngg  ppeennssiioonn  ffrroomm  ppoosstt  ooffffiicceess  ––  

iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  ssoouugghhtt  ––  rreegg..    
  

TThhiiss  aassssoocciiaattiioonn  iiss  ggeettttiinngg  nnuummeerroouuss  ccoommppllaaiinnttss  aaggaaiinnsstt  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ttoo  BBSSNNLL  aanndd  DDooTT  

ppeennssiioonneerrss  ddrraawwiinngg  ppeennssiioonn  tthhrroouugghh  ppoosstt  ooffffiicceess..  TThhee  mmoosstt  sshhoocckkiinngg  aanndd  sseerriioouuss  ccoommppllaaiinnttss  aarree  

rreeppoorrtteedd  ffrroomm  AAssssaamm  wwhheerree  tthhee  ppeennssiioonneerrss  aarree  aasskkeedd  ttoo  ddeeppoossiitt  tthheeiirr  ppeennssiioonn  aammoouunntt  iinn  tthhee  SSBB  

aaccccoouunntt  aass  tthheerree  iiss  nnoo  ccaasshh  ttoo  ppaayy..  TThheeyy  aarree  ffuurrtthheerr  ddiirreecctteedd  ttoo  ccoommee  aafftteerr  55  ––  77  ddaayyss  aanndd  eennqquuiirree  

wwhheetthheerr  ccaasshh  iiss  aavvaaiillaabbllee  oorr  nnoott..  

  

IInn  tthhee  wwaakkee  ooff  tthhee  ddeemmoonneettiissaattiioonn  ooff  RRss..11,,000000//--  aanndd  RRss..550000//--  nnootteess  aanndd  tthhee  rreessuullttaanntt  

iimmppeeddiimmeennttss  ffoorr  ddrraawwaall  ooff  ccaasshh,,  tthhiiss  aassssoocciiaattiioonn  hhaadd  ttaakkeenn  uupp  tthhee  iissssuuee  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoomm  aanndd  hhaadd  aa  ddiissccuussssiioonn  ffoorr  ssoommee  aalltteerrnnaatt  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ppeennssiioonn  

ppaayymmeennttss  iinn  ccaasshh..  TThhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  oonn  hhiiss  ppaarrtt  iiss  rreeppoorrtteedd  ttoo  hhaavvee  ttaakkeenn  uupp  tthhiiss  iissssuuee  wwiitthh  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  aanndd  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EExxppeennddiittuurree  aanndd  wwaass  aassssuurreedd  tthhaatt  ssoommee  aarrrraannggeemmeenntt  

iiss  mmaaddee  tthhrroouugghh  RReesseerrvvee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa  ffoorr  ppeennssiioonn  ppaayymmeenntt  iinn  ccaasshh  ffrroomm  tthhee  bbaannkk  aanndd  ppoosstt  

ooffffiicceess..  

  

BBuutt  ccoommppaarreedd  ttoo  BBaannkkss,,  PPoosstt  OOffffiicceess  aarree  qquuiittee  nneeggaattiivvee  oonn  tthhee  iissssuuee  aanndd  wwaarrrraannttss  yyoouurr  kkiinndd  

iinntteerrvveennttiioonn..  YYoouu  mmaayy  aapppprreecciiaattee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ppeennssiioonn  iiss  tthhee  oonnllyy  ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee  ttoo  tthhee  

ppeennssiioonneerrss  aanndd  uunnlleessss  ppaaiidd  tthhee  wwhhoollee  ffaammiillyy  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerr  wwoouulldd  bbee  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  uunnbbeeaarraabbllee  

ddiiffffiiccuullttiieess  aanndd  ddiissttrreessss..  

  

SSoo  iitt  iiss  oonnccee  aaggaaiinn  rreeqquueesstteedd  ttoo  ccaauussee  nneecceessssaarryy  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  ttoo  eennssuurree  eeaarrllyy  ppaayymmeenntt  ooff  

ppeennssiioonn  ttoo  aallll  tthhee  DDooTT  aanndd  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss..  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  

  

YYoouurrss  ffaaiitthhffuullllyy  
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