
  
  

AAIIBBDDPPAA//DDOOTT--FFPP--MMHH//22002200                                      2277tthh  JJuunnee,,  22002200  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh  
SSeeccrreettaarryy,,    
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  
AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    DDeenniiaall  ooff  FFaammiillyy  PPeennssiioonn  ffrroomm  tthhee  eelliiggiibbllee  ddaattee,,  vviioollaattiinngg  GGOOII  RRuulleess--  ccaassee  ooff  MMss..  SShhaannttaa  KKrriisshhnnaappppaa  KKuummbbhhaarr,,  wwiiddooww  ooff  
llaattee  SShhrrii..  KKrriisshhnnaappppaa  BBaallaappppaa  KKuummbbhhaarr,,  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc  uunnddeerr  GGMMTT,,  BBSSNNLL,,  KKoollhhaappuurr,,  MMaahhaarraasshhttrraa,,  nnooww  rreessiiddiinngg  aatt  
PPlloott  NNoo..1122,,  SS  NNoo229922,,  LLiinnggaayyaatt  NNaaggaarr,,  NNeeaarr  LLooyytt  BBuuss  SSttoopp,,  DDeevvrraajj  UUrrss  CCoolloonnyy,,  BBaassaavvaann  KKuuddaacchhii,,  DDiisstt..BBeellaaggaavvii--559911112244,,  
KKaarrnnaattaakkaa  ––  rreegg..  

  

RReeff::    ((11))  PPPPOO  NNoo..CCCCAA//MMHH--MMBB//  PPEENN//  KKBBKK//FF  33226688  DDaatteedd  1199--0099--22001199..  
((22))  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa--  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PP&&  PPWW  OOMM  NNoo..11((1177))  PP  &&PPWW//8866--EE  ddaatteedd  1188--0022--11999933..  

  
11..    WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  aa  vveerryy  ggeennuuiinnee  ccaassee  wwhheerreeiinn  ggrroossss  iinnjjuussttiiccee  wwaass  mmeetteedd  oouutt  ttoo  tthhee  wwiiddooww  
ooff  aa  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc  bbyy  ddeennyyiinngg  FFaammiillyy  PPeennssiioonn  aarrrreeaarrss  ffoorr  1122  yyeeaarrss  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  GGOOII  RRuulleess..  
  
22..  AA  bbrriieeff  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ccaassee  iiss  nnaarrrraatteedd  hheerreeuunnddeerr;;  
  

SShhrrii  KKrriisshhnnaappppaa  BBaallaappppaa  KKuummbbhhaarr,,  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc  ooff  BBSSNNLL,,  KKoollhhaappuurr  SSSSAA,,  MMaahhaarraasshhttrraa  wweenntt  mmiissssiinngg  oonn  0055--1100--
22000022..  AA  ccoommppllaaiinntt  wwaass  ffiilllleedd  wwiitthh  tthhee  PPoolliiccee  aanndd  FFIIRR  iissssuueedd  oonn  1166--1100--22000022..  TThhee  eeffffoorrttss  ooff  tthhee  PPoolliiccee  ttoo  ttrraaccee  tthhee  mmiissssiinngg  
ooffffiicciiaall  yyiieellddeedd  nnoo  rreessuullttss..  AAllll  tthheessee  ddeevveellooppmmeennttss  wweerree  dduullyy  iinnttiimmaatteedd  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ooffffiicceerr  ooff  BBSSNNLL  KKoollhhaappuurr  tthheenn  
aanndd  tthheerree..  SShhrrii  KK..BB..  KKuummbbhhaarr  wwaass  tthhee  oonnllyy  eeaarrnniinngg  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ffaammiillyy  ccoonnssiissttiinngg  ooff  hhiiss  wwiiffee  aanndd  ttwwoo  ssmmaallll  cchhiillddrreenn..  
MMeeaannwwhhiillee  BBSSNNLL  KKoollhhaappuurr  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  iinnsstteeaadd  ooff  hheellppiinngg  tthhee  ppoooorr  ffaammiillyy  iinn  ddiissttrreessss,,  rreessoorrtteedd  ttoo  ppuunniittiivvee  mmeeaassuurreess..  
AA  cchhaarrggee  sshheeeett  uunnddeerr  RRuullee  1144  ooff  CCCCSS((CCCCAA))  RRuulleess,,  11996655  wwaass  iissssuueedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  mmiissssiinngg  ooffffiicciiaall  ((vviirrttuuaallllyy  ddeeaadd))  ffoorr  
aabbssccoonnddiinngg,,  iinnqquuiirryy  ccoonndduucctteedd  eexxppaarrttee  aanndd  aawwaarrddeedd  tthhee  ppuunniisshhmmeenntt  ooff  ddiissmmiissssaall......!!    IItt  iiss  wwoorrtthh  mmeennttiioonniinngg  hheerree  tthhaatt  
nnoo  ccoonnsseenntt  ooff  DDOOTT,,  aass  rreeqquuiirreedd,,  wwaass  ssoouugghhtt  bbeeffoorree  rreessoorrttiinngg  ssuucchh  aa  ddrraassttiicc  aaccttiioonn..  
  

33..    NNoo  bbeenneeffiittss  eennttiittlleedd  aass  ppeerr  GGOOII  RRuulleess  wweerree  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  aanndd  rreeqquueesstt  ffoorr  FFaammiillyy  PPeennssiioonn  aallssoo  ttuurrnneedd  ddoowwnn  
bbyy  tthhee  BBSSNNLL  KKoollhhaappuurr  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ppuuttttiinngg  tthhee  ffaammiillyy  iinnttoo  uunnttoolldd  mmiisseerriieess  aanndd  ddiissttrreessss..  TThhee  hhaapplleessss  wwiiddooww,,  wwiitthh  tthhee  
hheellpp  ooff  cceerrttaaiinn  wweellll  wwiisshheerrss,,  pprreeffeerrrreedd  rreepprreesseennttaattiioonnss  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccrruueellttyy  ttoo  tthhee  GGrriieevvaannccee  PPoorrttaallss  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  aanndd  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree,,  bbuutt  ooff  nnoo  aavvaaiill..  
  
44..    IItt  wwaass  uunnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  wwaass  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhiiss  AAssssoocciiaattiioonn..  WWee  pprroommppttllyy  
ttooookk  uupp  tthhee  ccaassee  wwiitthh  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  vviiddee  oouurr  lleetttteerr  ddaatteedd  2211--0066--22001177..  AAnnootthheerr  lleetttteerr  wwaass  sseenntt  ttoo  SShhrrii..  
JJiitthheennddrraa  SSiinngghh,,  HHoonn''bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  PPeerrssoonnnneell,,  PPeennssiioonn  aanndd  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree  vviiddee  oouurr  lleetttteerr  NNoo..  
AAIIBBDDPPAA//MMIINN--PPPPWW//22001177  ddaatteedd  2277--0066--22001177..  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  ooffffiiccee  iinniittiiaatteedd  aaccttiioonn  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbyy  aasskkiinngg  CCGGMMTT,,  
MMaahhaarraasshhttrraa  ttoo  sseenndd  aa  rreeppoorrtt  oonn  wwrroonngg  aaccttiioonnss  ooff  SShhoollhhaappuurr  SSSSAA..  BBuutt  tthheerree  wwaass  nnoo  ppoossiittiivvee  rreessppoonnssee  ffrroomm  tthhee  
MMaahhaarraasshhttrraa  CCiirrccllee,,  pprreessuummaabbllyy  dduuee  ttoo  tthhee  nneeggaattiivvee  ssttaanndd  ooff  KKoollhhaappuurr  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThheerreeaafftteerr,,  MMss..  SSuujjaattaa  TT  RRaayy,,  tthhee  
tthheenn  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL  wwrroottee  ttwwoo  DDOO  lleetttteerrss  ttoo  CCGGMMTT,,  MMaahhaarraasshhttrraa  uurrggiinngg  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  rreelliieeff  ttoo  tthhee  vviiccttiimmiisseedd  
ffaammiillyy..  SShhrrii..  JJiitthheennddrraa  SSiinngghh,,  HHoonn''bbllee  MMiinniisstteerr  aallssoo  ffoorrwwaarrddeedd  oouurr  lleetttteerr  ttoo  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffoorr  
nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  CCCCAA  MMuummbbaaii  aallssoo  iinniittiiaatteedd  ssoommee  aaccttiioonn  oonn  ddiirreeccttiioonn  ooff  DDooTT,,  aasskkiinngg  tthhee  KKoollhhaappuurr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aass  ttoo  
wwhhyy  tthhee  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  ccaassee  iiss  nnoott  bbeeiinngg  pprroocceesssseedd..  
  
  



  
  
  

55..    TThhuuss,,  BBSSNNLL  KKoollhhaappuurr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwaass  ccoommppeelllleedd  ttoo  ccaanncceell  tthhee  ddiissmmiissssaall  OOrrddeerr,,  iinnfflliicctteedd  iilllleeggaallllyy  oonn  tthhee  
mmiissssiinngg  ooffffiicciiaall  aanndd  ssttaarrtteedd  pprroocceessssiinngg  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  ccaassee,,  bbuutt  wwiitthh  aa  vveennggeeaannccee  ttoo  tthhee  hhaapplleessss  ffaammiillyy..  AAss  ppaarrtt  ooff  tthhiiss,,  
ddooccuummeennttss  aallrreeaaddyy  ssuubbmmiitttteedd  wweerree  aasskkeedd  ttoo  ffuurrnniisshh  rreeppeeaatteeddllyy..  TThheeyy  aallssoo  aasskkeedd  ffoorr  tthhee  ccoouurrtt  oorrddeerr  ddaatteedd  1111--0033--22001144  
ddeeccllaarriinngg  tthhee  mmiissssiinngg  ooffffiicciiaall  vviirrttuuaallllyy  ddeeaadd..  WWhheenn  tthhiiss  oorrddeerr  wwaass  ggiivveenn,,  tthheeyy  aasskkeedd  ttoo  ffuurrnniisshh  ddeeaatthh  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthhee  
llooccaall  bbooddyy..  TThhee  ppoooorr  wwiiddooww  aapppprrooaacchheedd  tthhee  llooccaall  bbooddyy  bbuutt  wwaass  ttoolldd  tthhaatt  nnoo  ddeeaatthh  cceerrttiiffiiccaattee  iiss  iissssuueedd  ffoorr  mmiissssiinngg  
ppeerrssoonnss..  TThhiiss  wwaass  iinnttiimmaatteedd  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  KKoollhhaappuurr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  tthhrroouugghh  aa  lleetttteerr  aanndd  aallssoo  rreemmiinnddiinngg  tthhaatt  aass  ppeerr  
eexxiissttiinngg  rruulleess,,  ddeeaatthh  cceerrttiiffiiccaattee  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  iinn  mmiissssiinngg  ccaasseess  ttoo  pprroocceessss  tthhee  ffaammiillyy  ppeennssiioonn..  BBuutt  tthhee  BBSSNNLL  KKoollhhaappuurr  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttooookk  aa  vveerryy  aaddaammaanntt  ssttaanndd  aanndd  tthhrreeaatteenneedd  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  nnoott  ffoorrwwaarrdd  tthhee  ppeennssiioonn  ppaappeerrss  wwiitthhoouutt  ddeeaatthh  
cceerrttiiffiiccaattee..  UUnnaawwaarree  ooff  tthhee  ccoonnssppiirraaccyy  aanndd  wwiicckkeeddnneessss  ooff  tthhee  KKoollhhaappuurr  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  tthhee  ppoooorr  wwiiddooww  wwiitthh  mmuucchh  
ddiiffffiiccuullttyy,,  mmaannaaggeedd  ttoo  ggeett  tthhee  ddeeaatthh  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthhee  llooccaall  bbooddyy  wwiitthh  ddaattee  ooff  ddeeaatthh,,  1111--0033--22001144,,  tthhee  ssaammee  ddaattee  tthhee  
ccoouurrtt  iissssuueedd  tthhee  oorrddeerr..  AAccttuuaallllyy,,  tthhiiss  nnoott  aa  ggeennuuiinnee  cceerrttiiffiiccaattee  aanndd  tthheerreeffoorree  uunntteennaabbllee..  BBSSNNLL  KKoollhhaappuurr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  
pprroocceesssseedd  tthhee  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  ccaassee  bbaasseedd  oonn  tthhiiss  ffaakkee  ddeeaatthh  cceerrttiiffiiccaattee  wwhhiicchh  wwaass  nnoott  aatt  aallll  wwaarrrraanntteedd  iinn  tthhee  iinnssttaanntt  
ccaassee,,  aass  ppeerr  rruulleess..  
  

66..    SSoo,,  tthhee  oorrddeerr  ffoorr  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  ffrroomm  1111--0033--22001144  wwaass  iissssuueedd  bbyy  CCCCAA,,  MMuummbbaaii  oonn  1199--0099--22001199  wwiitthhoouutt  pprrooppeerr  
ssccrruuttiinnyy  ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  RRuulleess  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  rreeffeerrrreedd  ((22))  aabboovvee  wwhhiicchh  ssttaatteess  aass  ffoolllloowwss;;  
  

""  TThhee  ffaammiillyy  ccaann  aappppllyy  ttoo  tthhee  HHeeaadd  ooff..  OOffffiiccee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvvaanntt  ffoorr  GGrraanntt  ooff  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  aanndd  GGrraattuuiittyy  aafftteerr  
oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  FFiirrsstt  IInnffoorrmmaattiioonn  RReeppoorrtt  wwaass  llooddggeedd  wwiitthh  tthhee  ppoolliiccee..  FFaammiillyy  ppeennssiioonn  aatt  nnoorrmmaall//  eennhhaanncceedd  
rraatteess,,  aass  mmaayy  bbee  aapppplliiccaabbllee  iinn  iinnddiivviidduuaall  ccaasseess,,  wwiillll  bbee  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  ooff  tthhee  mmiissssiinngg  eemmppllooyyeeee  rreettrroossppeeccttiivveellyy  
ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ffiilliinngg  FFIIRR  wwiitthh  tthhee  ppoolliiccee..""  
  

77..    SSiirr,,  yyoouu  mmaayy  kkiinnddllyy  iimmaaggiinnee  tthhee  pplliigghhtt  ooff  tthhee  ppoooorr  ffaammiillyy  dduurriinngg  tthhee  lloonngg  1177  yyeeaarrss  dduuee  ttoo  tthhee  ccrruueellttyy  mmeetteedd  oouutt  
bbyy  tthhee  BBSSNNLL  KKoollhhaappuurr  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ffoorr  rreeaassoonnss  bbeesstt  kknnoowwnn  ttoo  tthheemm..  FFiinnaallllyy,,  tthheeyy  hhaavvee  iinnfflliicctteedd  llaasstt  aassssaauulltt  bbyy  
ddeennyyiinngg  tthhee  ffaammiillyy  tthhee  eennttiittlleedd  aarrrreeaarrss  ooff  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  ffoorr  aa  lloonngg  1122  yyeeaarrss..  
  

88..    IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouurr  ggoooodd  sseellff  ttoo  kkiinnddllyy  ccaauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ffoorr  eexxtteennddiinngg  jjuussttiiccee  ttoo  tthhee  
ppoooorr  ffaammiillyy,,  bbyy  ggrraannttiinngg  FFaammiillyy  PPeennssiioonn  ffrroomm  tthhee  eelliiggiibbllee  ddaattee  ooff  1166--0022--22000022,,  tthhee  ddaattee  ooff  ffiilliinngg  ooff  FFIIRR,,  aass  ppeerr  rruulleess  
rreeffeerreeeedd  ((22))  aabboovvee..  
  

EExxppeeccttiinngg  aann  eeaarrllyy  ppoossiittiivvee  aaccttiioonn  aanndd  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
EEnnccll::  CCooppyy  ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  ppaaggeess  ooff  tthhee  PPPPOO..  
  
CCooppyy  ttoo::      ((11))  SShhrrii  PP..KK..  SSiinnhhaa,,  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee)),,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100  000011  

    ((22))  SShhrrii  SSaannjjaayy  AAggaarrwwaall,,  DDiirreeccttoorr  ((EEsstttt--22  PPeennssiioonn)),,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100  000011..  
        ((33))  SShhrrii  SSaauurraabbhh  TTyyaaggii,,  SSrr..GGMM  ((EEsstttt)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011..  


