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TToo,,  
  

DDrr..  JJiitteennddrraa  SSiinngghh,,  
HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee((IInnddeeppeennddeenntt  CChhaarrggee))  ffoorr  PPeerrssoonnnneell,,  
PPuubblliicc  GGrriieevvaanncceess  aanndd  PPeennssiioonnss..  
NNoorrtthh  BBlloocckk  
NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011  
  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  RReeqquueesstt  ffoorr  SSeettttiinngg  uupp  ooff  aa  CCoonnttrriibbuuttoorryy  WWeellffaarree  FFuunndd  ttoo  eexxtteenndd  FFuunneerraall  GGrraanntt  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  dduurriinngg  tthhee  ddeeaatthh  
ooff  tthhee  ppeennssiioonneerr--rreegg..  

  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  kkiinndd  nnoottiiccee,,  aa  vveerryy  ggeennuuiinnee  iissssuuee  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerrss  ccoommmmuunniittyy,,  ffoorr  ssyymmppaatthheettiicc  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  
aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  
  

WWee  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  sseevveerraall  iinnssttaanncceess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ffaammiilliieess  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd  ppeennssiioonneerr  ssttrruugggglliinngg  ttoo  mmeeeett  tthhee  
eexxppeennddiittuurree  ffoorr  tthhee  llaasstt  rriitteess  aanndd  ccrreemmaattiioonn  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerr..  IInn  cceerrttaaiinn  ccaasseess,,  iitt  iiss  hheeaarrttbbrreeaakkiinngg  ttoo  wwiittnneessss  tthhee  aaggoonnyy  
aanndd  mmeennttaall  ssttrreessss  ooff  tthhee  ffaammiillyy..  TThhoouugghh  wwee  hhaadd  pprreeffeerrrreedd  aa  ddeemmaanndd  ooff  FFuunneerraall  GGrraanntt  ooff  RRss..  1100,,000000  ttoo  tthhee  ffaammiillyy,,  
uunnffoorrttuunnaatteellyy  iitt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ccoonncceeddeedd  ssoo  ffaarr..  
  

NNooww,,  wwee  aapppprrooaacchh  yyoouurr  ggoooodd  sseellff  ffoorr  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  CCoonnttrriibbuuttoorryy  WWeellffaarree  FFuunndd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  &&  
PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree  ttoo  eexxtteenndd  FFuunneerraall  GGrraanntt  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  dduurriinngg  tthhee  ddeeaatthh  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerr..  AAnn  aammoouunntt  mmaayy  bbee  
rreeccoovveerreedd  mmoonntthhllyy  ffrroomm  tthhee  ppeennssiioonn  aass  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerr  ttoo  tthhee  WWeellffaarree  FFuunndd  aanndd  aann  eeqquuaall  aammoouunntt  aallssoo  
ccoonnttrriibbuutteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..  
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  iitt  iiss  wwoorrtthh  mmeennttiioonniinngg  tthhaatt,,  TTaammiill  NNaadduu  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  hhaavviinngg  aa  FFaammiillyy  SSeeccuurriittyy  FFuunndd  ssiinnccee  
11999977..  IInniittiiaallllyy,,  tthhee  mmoonntthhllyy  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerr  wwaass  RRss..2200  ttiillll  hhiiss  ddeeaatthh  aanndd  iinn  rreettuurrnn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ppaaiidd  
RRss..2255,,000000  ttoo  tthhee  ffaammiillyy..  TThhee  mmoonntthhllyy  ccoonnttrriibbuuttiioonn  wwaass  iinnccrreeaasseedd  ttoo  RRss..8800  ffrroomm  22001144  aanndd  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ppaayyaabbllee  ttoo  
tthhee  ffaammiillyy  aallssoo  eennhhaanncceedd  ttoo  RRss..5500,,000000..  TThhee  eexxcceerrppttss  ooff  tthhiiss  sscchheemmee  iiss  eenncclloosseedd  hheerreewwiitthh  ffoorr  rreeaaddyy  rreeffeerreennccee  pplleeaassee..  
  

WWee  ssiinncceerreellyy  hhooppee  tthhaatt  yyoouurr  ggoooodd  sseellff  wwiillll  iinniittiiaattee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbeenneeffiitt  tthhee  ffaammiilliieess  ooff  
tthhee  ppeennssiioonneerrss  iinn  ddiissttrreessss  ttoo  aa  ggrreeaatt  eexxtteenntt..  
  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj    
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
EEnnccll::  AAss  aabboovvee..  
  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  KKsshhaattrraappaattii  SShhiivvaajjii,,  SSeeccrreettaarryy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  &&  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree,,  NNeeww  DDeellhhii  
                                ((22))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  SSeeccrreettaarryy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  


