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TToo,,  
  
((11))    SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,                                                                                                                      ((22))    SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  

SSeeccrreettaarryy,,                                              CCMMDD,,  BBSSNNLL  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,        BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAssookkaa  RRooaadd,,        JJaannppaatthh,,  
NNeeww  DDeellhhii--111100000011                                                                                                                                          NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --  DDeenniiaall  ooff  EExx--ggrraattiiaa  aanndd  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  ttoo  119999  VVRRSS  rreettiirreeeess  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  ccoommmmuunniittyy--  

eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt  ssoouugghhtt--  rreegg..  
  
11..  WWee  aarree  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt  119999  VVRRSS  rreettiirreeeess  iinn  MMaahhaarraasshhttrraa  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  ccoommmmuunniittyy,,  

aafftteerr  aacccceeppttiinngg  tthheeiirr  ooppttiioonn  ttoo  aavvaaiill  VVRRSS,,  aarree  ddeenniieedd  tthhee  EExx--GGrraattiiaa  aanndd  ootthheerr  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  eevveenn  aafftteerr  88  
mmoonntthhss  dduuee  ttoo  tthhee  aalllleeggeedd  nnoonn--ccoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee..  
  

22..  IItt  iiss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthheessee  VVRRSS  rreettiirreeeess  aarree  aasskkeedd  ttoo  ggeett  tthheeiirr  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee  vveerriiffiieedd  aanndd  ggeennuuiinneenneessss  pprroovveedd  ffoorr  
sseettttlliinngg  tthhee  iissssuuee..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  ggrroossss  iinnjjuussttiiccee  mmeetteedd  oouutt  ttoo  tthheessee  VVRRSS  rreettiirreeeess  aanndd  cclleeaarr  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  
pprroocceedduurree  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  DDOOPPTT..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprroocceedduurree,,  iitt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  aauutthhoorriittiieess  ttoo  
ggeett  tthhee  ccaassttee  ooff  eemmppllooyyeeeess  vveerriiffiieedd  ffrroomm  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  bbeeffoorree  tthheeyy  aarree  ccoonnffiirrmmeedd  iinn  tthhee  rreessppeeccttiivvee  
ppoosstt..  HHeerree,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  ccoonnffiirrmmeedd,,  pprroommoottiioonnss  ggiivveenn  aanndd  aalllloowweedd  ttoo  rreettiirree  oonn  VVRRSS,,  hhaavviinngg  bbeeeenn  ffuullffiilllleedd  aallll  
ccoonnddiittiioonnss  ooff  BBSSNNLL  VVRRSS--22001199  aanndd  nnooww  aasskkiinngg  tthheemm  ttoo  pprroovvee  tthhee  ggeennuuiinneenneessss  ooff  tthheeiirr  ccaassttee..??  TThhee  ccoonncceerrnneedd  BBSSNNLL  
aauutthhoorriittiieess  sseeeemmeedd  ttoo  bbee  iinn  KKuummbbhhaakkaarrnnaa  sslluummbbeerr  dduurriinngg  tthheessee  2255  ttoo  3300  yyeeaarrss  aanndd  oonnllyy  tthheessee  eerrrreedd  aauutthhoorriittiieess  aarree  
ttoo  bbee  hheelldd  rreessppoonnssiibbllee..  TThheerree  iiss  nnoo  rraattiioonnaallee  oorr  jjuussttiiffiiccaattiioonn  iinn  mmaakkiinngg  tthheessee  VVRRSS  rreettiirreeeess  ssccaappeeggooaattss  ffoorr  sseerriioouuss  
llaappssee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  rreeccrruuiittmmeenntt  aauutthhoorriittiieess..  

  

33..  YYoouurr  KKiinndd  aatttteennttiioonn  iiss  ddrraawwnn  ttoo  tthhee  nnoottiiffiiccaattiioonn  iissssuueedd  bbyy  BBSSNNLL  CCOO  ffoorr  VVRRSS--22001199  vviiddee  NNoo..  11--1155//22001199--PPAATT((BBSSNNLL))  
ddaatteedd  0044--1111--22001199,,  AAnnnneexxuurree--11  --77  ((iiii))  wwhhiicchh  ssttaatteess;;  

  

““TThhee  VVRRSS  ooppttiioonn  ooff  eemmppllooyyeeee((ss))  ffaacciinngg  DDeeppaarrttmmeennttaall//  JJuuddiicciiaall  pprroocceeeeddiinnggss  sshhaallll  bbee  aacccceepptteedd  aanndd  EEaarrnneedd  LLeeaavvee  
EEnnccaasshhmmeenntt,,  TTrraannssffeerr  GGrraanntt,,  GGPPFF//  CCPPFF  aanndd  ppeennssiioonn  wwiillll  bbee  rreelleeaasseedd  pprroovviissiioonnaallllyy  aass  ppeerr  RRuullee  6699  ooff  CCCCSS  PPeennssiioonn  
RRuulleess,,  11997722..  
  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  EExx--ggrraattiiaa  aanndd  GGrraattuuiittyy  sshhaallll  bbee  rreelleeaasseedd  oonnllyy  oonn  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  aanndd  bbaasseedd  oonn  tthhee  
oouuttccoommee  ooff  vviiggiillaannccee//  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss..  ““  
  

IInn  tthhiiss  ccaassee,,  aallll  tthheessee  119999  VVRRSS  rreettiirreeeess  aarree  ffrreeee  ffrroomm  aannyy  DDeeppaarrttmmeennttaall  //  JJuuddiicciiaall  pprroocceeeeddiinnggss..  SSttiillll,,  tthheeyy  aarree  nnoott  
ppaaiidd  aannyy  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss,,  ootthheerr  tthhaann  pprroovviissiioonnaall  ppeennssiioonn,,  eennttiittlleedd  ttoo  VVRRSS  rreettiirreeeess  ffaacciinngg  DDeeppaarrttmmeennttaall//  JJuuddiicciiaall  
pprroocceeeeddiinnggss..  SSoo,,  iitt  iiss  vveerryy  cclleeaarr  tthhaatt  nnaattuurraall  jjuussttiiccee  iiss  ddeenniieedd  ttoo  tthheessee  119999  VVRRSS  rreettiirreeeess,,  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  
ccoonnddiittiioonnss  ooff  BBSSNNLL  VVRRSS--22001199..  
  

44..  IInn  tthhee  ppaasstt,,  mmaannyy  ooff  tthhee  ssiimmiillaarrllyy  ppllaacceedd  eemmppllooyyeeeess  ooff  SSTT  ccaatteeggoorryy,,  hhaavvee  rreettiirreedd  oonn  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  aanndd  aarree  
ddrraawwiinngg  ppeennssiioonn  aanndd  ootthheerr  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  wwiitthhoouutt  aannyy  iimmppeeddiimmeennttss..  

  
  
  
  
  



  
  
  
  

55..  TThheerree  iiss  aabbssoolluutteellyy  nnoo  jjuussttiiffiiccaattiioonn  iinn  ddeennyyiinngg  tthhee  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  119999  VVRRSS  rreettiirreeeess  iinnddeeffiinniitteellyy  aass  nnoo  
ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  ccaann  bbee  iinniittiiaatteedd,,  eevveenn  wwhheenn  iitt  iiss  pprroovveedd  iinn  cceerrttaaiinn  ccaasseess  tthhaatt  tthhee  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee  pprroodduucceedd  
aarree  ffaakkee,,  aass  ppeerr  RRuullee  99  ooff  CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess,,  11997722  wwhhiicchh  ssttaatteess;;  

  

““DDeeppaarrttmmeennttaall  pprroocceeeeddiinnggss  ccaannnnoott  bbee  iinnssttiittuutteedd  aaggaaiinnsstt  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  iinn  rreessppeecctt  ooff  aannyy  eevveenntt  tthhaatt  ttooookk  ppllaaccee  
mmoorree  tthhaann  ffoouurr  yyeeaarrss  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  iinnssttiittuuttiioonn  ooff  pprroocceeeeddiinnggss””..  
  

66..  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  bbee  sseettttlleedd  aass  aa  oonneettiimmee  mmeeaassuurree  aanndd  aallll  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  
aanndd  EExx--ggrraattiiaa  bbee  rreelleeaasseedd  ttoo  tthhee  119999  VVRRSS  rreettiirreeeess  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt..  

  

AAwwaaiittiinngg  ppoossiittiivvee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  aanndd  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  
  
CCooppyy  ttoo::    ((11))  SShhrrii  PP..KK..  SSiinnhhaa,,  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee)),,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  

    ((22))  SShhrrii  AArraavviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011    


