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TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  DDeenniiaall  ooff  ppeennssiioonn  aanndd  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  ffoorr  tthhee  llaasstt  oonnee  yyeeaarr--  ccaassee  ooff  SShhrrii  SSuukkhhddaass  SSaahhuu,,  RReegguullaarr  MMaazzddoooorr  
((RReettdd)),,  DDuurrgghh  SSSSAA,,  CChhhhaattttiissggaarrhh  CCiirrccllee--  uurrggeenntt  iinntteerrvveennttiioonn  ssoouugghhtt--rreegg..  

  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  aa  vveerryy  ggeennuuiinnee  ccaassee  rreeppoorrtteedd  ffrroomm  CChhhhaattttiissggaarrhh  CCiirrccllee  ffoorr  uurrggeenntt  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  eeaarrllyy  
sseettttlleemmeenntt..  
  

SShhrrii  SSuukkhhddaass  SSaahhuu,,  RReegguullaarr  MMaazzddoooorr,,  DDuurrgg  SSSSAA,,  CChhhhaattttiissggaarrhh  CCiirrccllee  wwaass  rreettiirreedd  oonn  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  oonn  3300--0099--22001199..  BBuutt,,  eevveenn  
aafftteerr  oonnee  yyeeaarr  ooff  hhiiss  rreettiirreemmeenntt,,  hhee  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ppaaiidd  ppeennssiioonn  aanndd  ootthheerr  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss,,  iinncclluuddiinngg  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt..  
TThhee  rreeaassoonn  aattttrriibbuutteedd  iiss  tthhaatt  tthhee  CCCCAA  hhaass  rreettuurrnneedd  hhiiss  ppeennssiioonn  ppaappeerrss  ffoorr  wwaanntt  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerr  ffoorr  hhiiss  aabbssoorrppttiioonn  iinn  
BBSSNNLL..  WWhhaatteevveerr  mmaayy  bbee  tthhee  rreeaassoonn,,  tthhee  qquueessttiioonn  iiss  hhooww  ccaann  aa  ppoooorr  GGrroouupp  DD  rreettiirreeee  ccaann  ppuullll  oonn  hhiiss  ffaammiillyy  wwiitthh  nnoo  iinnccoommee  ffoorr  
mmoorree  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  ffoorr  nnoo  ffaauulltt  ooff  hhiiss..  WWoorrssee,,  hhee  wwaass  nnoott  ggrraanntteedd  PPrroovviissiioonnaall  PPeennssiioonn  aass  ssttiippuullaatteedd  iinn  RRuullee  6644  &&  6666  ooff  CCCCSS  
((PPeennssiioonn))  RRuulleess,,  11997722  ffoorr  rreeaassoonnss  bbeesstt  kknnoowwnn  ttoo  tthhee  CCiirrccllee  aauutthhoorriittiieess..  AAss  aa  rreessuulltt,,  tthhee  ffaammiillyy  ooff  tthhee  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeee  iiss  iinn  
uutttteerr  ddiissttrreessss  aanndd  ppoovveerrttyy  aanndd  aatt  tthhee  vveerrggee  ooff  mmaassss  ssuuiicciiddee..  
  

IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  DDPPPP&&WW,,  DDooTT  aanndd  BBSSNNLL  aarree  iissssuuiinngg  cciirrccuullaarrss  rreegguullaarrllyy  hhiigghhlliigghhttiinngg  tthhee  nneecceessssiittyy  aanndd  
iimmppoorrttaannccee  ooff  eennssuurriinngg  ttiimmeellyy  ppeennssiioonn  aanndd  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  rreettiirreeeess..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthheessee  aarree  nnoott  bbeeiinngg  ccoommpplliieedd  
bbyy  cceerrttaaiinn  iinnffeerriioorr  ooffffiicceess  aanndd  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ccaassee  iiss  aa  ggllaarriinngg  eexxaammppllee  ooff  hhooww  ccaarreelleessssllyy  aarree  ppeennssiioonn  ccaasseess  ddeeaalltt  wwiitthh..  
  

TThhee  CChhhhaattttiissggaarrhh  CCiirrccllee  ooffffiiccee  hhaass  rreeffeerrrreedd  tthhee  ccaassee  ttoo  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  ffoorr  iissssuuiinngg  tthhee  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerr..  TThhee  CCoorrppoorraattee  
OOffffiiccee  iinn  ttuurrnn  ffiirrsstt  aasskkeedd  ffoorr  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  oorrddeerr  ooff  RReegguullaarr  MMaazzddoooorr  ooff  tthhee  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeee..  WWhheenn  tthhiiss  wwaass  ffoorrwwaarrddeedd  
bbyy  tthhee  CCiirrccllee  OOffffiiccee,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  aaggaaiinn  aasskkeedd  ffoorr  oorrddeerr  ooff  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  MMaazzddddoorr..  ((TThhiiss  iiss  aa  rreegguullaarr  pprraaccttiiccee  ooff  
ssoommee  ooff  tthhee  ooffffiicceess//ooffffiicceerrss  nnoott  ttoo  aasskk  tthhee  rreeqquuiirreedd  ddooccuummeennttss  aatt  aa  ssttrreettcchh  bbuutt  iinndduullggee  iinn  ppiieeccee  mmeeaall  ttoo  ddeellaayy  tthhee  iissssuuee  tthhee  
mmaaxxiimmuumm  aanndd  tthheeyy  sseellddoomm  ccaarreess  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  iissssuuee  iinnvvoollvviinngg  tthhee  vveerryy  lliivveess  ooff  tthhee  hhaapplleessss  ffaammiillyy  ooff  tthhee  ccoonncceerrnneedd))..  
IItt  iiss  rreelliiaabbllyy  lleeaarrnntt  tthhaatt  tthhee  CCiirrccllee  OOffffiiccee  hhaass  aallssoo  sseenntt  tthhee  oorrddeerr  ooff  TTeemmppoorraarryy  SSttaattuuss  MMaazzddoooorr  ttoo  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee..  SSoo,,  wwee  
nnaattuurraallllyy  ffeeeell  tthhaatt  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  iiss  vveerryy  mmuucchh  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ffuurrtthheerr  eeaarrllyy  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ttoo  eennssuurree;;  
  

11..  EEaarrllyy  iissssuuaannccee  ooff  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerr..  
22..  GGrraanntt  ooff  PPrroovviissiioonnaall  PPeennssiioonn  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  ssaavvee  tthhee  ffaammiillyy  ooff  tthhee  ppoooorr  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeee..        

  

AA  lliinnee  iinn  rreeppllyy  oonn  tthhee  ssttaattuuss  ooff  iissssuuee  aanndd  tthhee  aaccttiioonn  ttaakkeenn  sshhaallll  bbee  mmuucchh  oobblliiggeedd..  
  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj    
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkeerr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
((22))  SShhrrii  SSaauurraabb  TTyyaaggii,,  SSrr..GGMM  ((EEsssstt)),,  BBSSNNLL  CCOO,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
((33))  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  SSrr..GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh  ,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  


