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TToo,,  
  

DDrr..  ((PPrrooff))  KKiirrttii  PPrreemmjjiibbhhaaii  SSoollaannkkii  
CChhaaiirrppeerrssoonn,,  
PPaarrlliiaammeennttaarryy  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeee    
oonn  WWeellffaarree  ooff  SScchheedduulleedd  CCaassttee  aanndd  SScchheedduulleedd  TTrriibbee  
LLookk  SSaabbhhaa  SSeeccrreettaarriiaatt,,  
NNeeww  DDeellhhii--111100  000011  
  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    DDeenniiaall  ooff  ppeennssiioonn  aanndd  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  ttoo  BBSSNNLL  VVRRSS  rreettiirreeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  ccaatteeggoorryy  iinn  MMaahhaarraasshhttrraa  ffoorr  
aalllleeggeedd  nnoonn--ccoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee--  iinntteerrvveennttiioonn  rreeqquueesstteedd--  rreegg..  

  

RReeff  ::  --  SSppeecciiaall  SSeeccrreettaarryy,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  FF  NNoo..3300001133//2277//22002200--AAdd  IIVV  AA  ddaatteedd  1166--1100--22002200..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  tthhee  kkiinndd  nnoottiiccee  ooff  tthhee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeee  oonn  WWeellffaarree  ooff  SScchheedduulleedd  CCaassttee  aanndd  
SScchheedduulleedd  TTrriibbee,,  oonnee  ooff  tthhee  bbuurrnniinngg  iissssuueess  ooff  tthhee  BBSSNNLL  VVRRSS  rreettiirreeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  ccaatteeggoorryy  ffoorr  nneecceessssaarryy  iinntteerrvveennttiioonn  
aanndd  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt..  
  

AA  bbrriieeff  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  iissssuuee  iiss  aass  ffoolllloowwss;;  
  

AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  rreevviivvaall  ppaacckkaaggee  ooff  BBSSNNLL  ddeeccllaarreedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  oonn  2233rrdd  OOccttoobbeerr,,  22001199,,  7788,,556699  BBSSNNLL  
eemmppllooyyeeeess  aavvaaiilleedd  VVRRSS,,  mmaaiinnllyy  dduuee  ttoo  tthhee  aattttrraaccttiivvee  EExx--ggrraattiiaa  ooffffeerreedd..  BBSSNNLL  aalllloowweedd  tthheessee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  rreettiirree  oonn  VVRRSS  
wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  3311--0011--22002200  hhaavviinngg  bbeeeenn  ffuullffiilllleedd  aallll  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  VVRRSS  sscchheemmee..    
  

HHoowweevveerr,,  119999  BBSSNNLL  VVRRSS  rreettiirreeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  ccaatteeggoorryy  iinn  MMaahhaarraasshhttrraa  CCiirrccllee  aarree  ddeenniieedd  aallll  tthhee  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  
iinncclluuddiinngg  ppeennssiioonn  aanndd  EExx--ggrraattiiaa..  AAfftteerr  oouurr  ccoonnttiinnuuoouuss  eeffffoorrttss,,  pprroovviissiioonnaall  ppeennssiioonn  wwaass  ggrraanntteedd  ttoo  tthheemm  bbuutt  tthhaatt  ttoooo  iiss  
nnoott  bbeeiinngg  ppaaiidd  rreegguullaarrllyy  aanndd  iinn  ttiimmee..  TThhee  rreeaassoonn  aattttrriibbuutteedd  ffoorr  tthhee  ddeenniiaall  ooff  tthhee  ppeennssiioonn  aanndd  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  iiss  tthhee  
aalllleeggeedd  nnoonn--ccoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee..  
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  hhaavvee  wwrriitttteenn  ffoouurr  lleetttteerrss  ttoo  tthhee  CCMMDD,,  BBSSNNLL  aanndd  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ppooiinnttiinngg  oouutt  tthhee  
pprroocceedduurree  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  tthhee  DDooPP&&TT  ffoorr  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee  dduurriinngg  tthhee  ttiimmee  ooff  eennttrryy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  iinn  aa  
ppaarrttiiccuullaarr  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeenntt..  AAnndd  iitt  iiss  aabbssoolluutteellyy  wwrroonngg  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  BBSSNNLL  aauutthhoorriittiieess  ttoo  aasskk  tthheessee  SSTT  
rreettiirreeeess  ttoo  pprroodduuccee  ffrreesshh  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee  aafftteerr  rreettiirreemmeenntt..  MMoosstt  ooff  tthheessee  SSTT  rreettiirreeeess  hhaavvee  ppuutt  iinn  ttoo  2255  ttoo  3355  yyeeaarrss  
sseerrvviiccee  aanndd  tthhee  ccoonncceerrnneedd  BBSSNNLL  //DDooTT  aauutthhoorriittiieess  ccoommpplleetteellyy  ffaaiilleedd  ttoo  ggeett  tthheeiirr  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaatteess  vveerriiffiieedd  wwhhiillee  tthheeyy  
wweerree  iinn  sseerrvviiccee..  SSoo,,  tthheerree  iiss  nnoo  jjuussttiiffiiccaattiioonn  oorr  rraattiioonnaallee  iinn  ddeennyyiinngg  tthhee  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  ttoo  tthheessee  rreettiirreeeess  ffoorr  tthhee  
llaappssee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  DDooTT  aanndd  BBSSNNLL  aauutthhoorriittiieess..  
  

IInn  oouurr  llaatteesstt  lleetttteerr  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  CCMMDD,,  BBSSNNLL  ddaatteedd  0099--1111--22002200,,  wwee  hhaadd  aallssoo  
rreeffeerrrreedd  tthhee  lleetttteerr  iissssuueedd  bbyy  tthhee  SSppeecciiaall  SSeeccrreettaarryy,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  ddaatteedd  1166--1100--22002200,,  qquuoottiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
ddiirreeccttiivvee  ooff  tthhee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee  oonn  WWeellffaarree  ooff  SSCC  aanndd  SSTT;;  
  

““    22..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  dduurriinngg  tthhee  ddeelliibbeerraattiioonnss  ttooookk  nnoottee  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  aarree  nnoott  bbeeiinngg  ppaaiidd  ttoo  
SSTT  OOffffiicceerrss  wwhhoo  hhaavvee  sseerrvveedd  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  mmoorree  tthhaann  3300  yyeeaarrss..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  ttooookk  nnoottee  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  iinn  
ssppiittee  ooff  cclleeaarr  ccuutt  iinnssttrruuccttiioonnss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  DDooPPTT  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaatteess  wwaass  nnoott  ccoommpplleetteedd  aatt  tthhee  ttiimmee  
ooff  eennttrryy  aanndd  ssuucchh  vveerriiffiiccaattiioonn  hhaass  pprroolloonnggeedd  ffoorr  3300  lloonngg  yyeeaarrss  iinn  sseevveerraall  ssuucchh  ccaasseess..  TTaakkiinngg  nnoottee  ooff  tthhee  pplliigghhtt  ooff  
tthhee  ffaammiilliieess  ooff  ssuucchh  ooffffiicceerrss,,  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aallll  ssuucchh  ccaasseess  wwhheerree  ffuullll  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  hhaavvee  nnoott  
bbeeeenn  ddiissbbuurrsseedd  ttoo  tthhee  rreettiirreedd  ooffffiicceerrss  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  uupp  oonn  pprriioorriittyy  aanndd  tthhee  ddiissbbuurrssaall  ooff  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  sshhoouulldd  
bbee  ccoommpplleetteedd  bbyy  2233--1111--22002200..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  aallssoo  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  nnoonnccoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  ddiirreeccttiioonnss,,  iitt  wwoouulldd  bbee  
ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  ttaakkee  sseerriioouuss  vviieeww  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  mmeeeettiinngg..  ““      



    
  
WWee  hhaadd  aallssoo  ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  ooff  BBSSNNLL  SSTT  rreettiirreeeess  iiss  aabbssoolluutteellyy  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  ccaassee  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  aabboovvee  
ddiirreeccttiivvee  aanndd  rreeqquueesstteedd  ttoo  sseettttllee  tthhee  iissssuuee  aass  aa  oonneettiimmee  mmeeaassuurree..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  nnootthhiinngg  ppoossiittiivvee  hhaass  ccoommee  oouutt..  OOnn  tthhee  
ccoonnttrraarryy,,  tthheessee  VVRRSS  rreettiirreeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  ccaatteeggoorryy,,  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  hhaarraasssseedd  aanndd  iinnttiimmiiddaatteedd  nnoott  oonnllyy  wwiitthh  tthhee  ddeenniiaall  
ooff  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  bbuutt  aallssoo  tthhrreeaatt  ooff  cchhaarrggee  sshheeeett  aanndd  ppuunniisshhmmeenntt..  
  
SSiirr,,  eelleevveenn  mmoonntthhss  aarree  ccoommpplleettiinngg  aafftteerr  tthheeiirr  rreettiirreemmeenntt  aanndd  tthheessee  SSTT  rreettiirreeeess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthheeiirr  ffaammiilliieess,,  aarree  ppuutt  iinn  ttoo  
ccoommpplleettee  ddiissttrreessss  aanndd  uunnbbeeaarraabbllee  mmeennttaall  aaggoonnyy  dduuee  ttoo  tthhee  ddeenniiaall  ooff  ppeennssiioonn  aanndd  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  ffoorr  nnoo  ffaauulltt  ooff  
tthheeiirrss’’..  
  
TThheerreeffoorree,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  rreeqquueesstt  tthhee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiiddeerr  tthhee  iissssuuee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  
ffoorrggoonnee  aanndd  ccaauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ttoo  sseettttllee  tthhee  iissssuuee  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt  ssoo  tthhaatt  jjuussttiiccee  iiss  eexxtteennddeedd  ttoo  tthheessee  ppoooorr  aanndd  
hhaapplleessss  BBSSNNLL  VVRRSS  rreettiirreeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SScchheedduulleedd  TTrriibbee..  
  
WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  

  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  


