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SShhrrii  AAnnaannttaa  NNaarraayyaann  NNaannddaa  
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SSiirr,,    
  

SSuubb::  --  UUnndduuee  ddeellaayy  iinn  ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  wwhhoo  ddrraaww  ppeennssiioonn  ffrroomm  

ppoosstt  ooffffiicceess--  rreegg..  

  

IItt  hhaass  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  bbyy  oouurr  WWeesstt  BBeennggaall  CCiirrccllee  BBrraanncchh  tthhaatt  ppeennssiioonn  ffoorr  AAuugguusstt,,  22001188  

iiss  nnoott  ddiissbbuurrsseedd  ttiillll  tthhiiss  ddaattee  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  wwhhoo  ddrraaww  tthheeiirr  ppeennssiioonn  ffrroomm  BBaarruuiippuurr  ((2244  

PPaarrggaannaass))  ppoosstt  ooffffiiccee  aanndd  iittss  ssuubb  ppoosstt  ooffffiicceess  aanndd  bbrraanncchh  ppoosstt  ooffffiicceess  iinn  WWeesstt  BBeennggaall..  IItt  iiss  

rreeppoorrtteedd  tthhaatt  iitt  iiss  aa  rreegguullaarr  ffeeaattuurree  aanndd  tthheessee  ppoosstt  ooffffiicceess  aarree  ccoonnttiinnuuiinngg  wwiitthh  tthhee  hhaabbiitt  ooff  nnoott  

ppaayyiinngg  tthhee  ppeennssiioonn  oonn  tthhee  dduuee  ddaattee  ffoorr  oonnee  rreeaassoonn  oorr  ootthheerr..  IItt  iiss  tthhee  lleeggiittiimmaattee  rriigghhtt  ooff  eevveerryy  

ppeennssiioonneerr  ttoo  ggeett  hhiiss  ppeennssiioonn  oonn  tthhee  llaasstt  wwoorrkkiinngg  ddaayy  ooff  tthhee  mmoonntthh  oorr  11sstt  ddaayy  ooff  tthhee  nneexxtt  mmoonntthh..  

  

YYoouu  ccaann  jjuusstt  iimmaaggiinnee  tthhee  pplliigghhtt  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerrss  wwhhoo  aarree  ddeenniieedd  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  ppeennssiioonn  eevveenn  

aafftteerr  1155//1177  ddaayyss  wwhhoo  nnaattuurraallllyy  ssttrruuggggllee  ttoo  ppuullll  oonn,,  aass  tthheeyy  hhaavvee  nnoo  ootthheerr  ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee..  WWee  

ssttrroonnggllyy  pprrootteesstt  aanndd  ccoonnddeemmnn  tthhee  hhiigghhhhaannddeedd  aanndd  iinnhhuummaann  aaccttiioonn  ooff  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ppoosstt  

ooffffiicceess  aanndd  sseeeekk  yyoouurr  iimmmmeeddiiaattee  iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  ccaauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  

ddiissbbuurrsseemmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ttoo  tthheessee  ppeennssiioonneerrss  aanndd  ttoo  eennssuurree  ppeennssiioonn  ddiissbbuurrsseemmeenntt  oonn  dduuee  ddaatteess  

iinn  ffuuttuurree..  
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aanndd  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
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