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SSuubb  ::  --  DDeenniiaall  ooff  ppeennssiioonn  aanndd  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  ttoo  VVRRSS--22001199  rreettiirreeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  ccaatteeggoorryy  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa--  sseettttlleemmeenntt  

rreeqquueesstteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiivvee  iissssuueedd  bbyy    PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  wweellffaarree  ooff  SScchheedduulleedd  CCaasstteess  aanndd  
SScchheedduulleedd  TTrriibbeess--rreegg  

  
RReeff::    ((11))  TThhiiss  AAssssoocciiaattiioonn  lleetttteerr  NNoo..AAIIBBDDPPAA//DDOOTT--BBSSNNLL//MMHH//22002200  ddaatteedd  0033--0088--22002200  

((22))  TThhiiss  AAssssoocciiaattiioonn  lleetttteerr  NNoo..  AAIIBBDDPPAA//DDOOTT--BBSSNNLL//MMHH//22002200  ddaatteedd  2211--0088--22002200  
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((44))  TThhiiss  AAssssoocciiaattiioonn  lleetttteerr  NNoo..AAIIBBDDPPAA//DDOOTT--BBSSNNLL//MMHH//22002200  ddaatteedd  0099--1111--22002200  
((55))  SSppeecciiaall  SSeeccrreettaarryy,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  FF  NNoo..3300001133//2277//22002200--AAdd  IIVV  AA  ddaatteedd  1166--1100--22002200..  
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TThhiiss  iiss  iinn  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  oouurr  lleetttteerrss  rreeffeerrrreedd  ttoo  aabboovvee..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  nnoo  pprrooggrreessss  oonn  tthhee  iissssuuee  uunnddeerr  
rreeffeerreennccee..  WWee  hhaadd  ssuubbmmiitttteedd  tthhaatt  tthhee  bbaassiicc  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  iissssuuee  iiss  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  ooff  rreelleevvaanntt  rruulleess  aanndd  pprroocceedduurree  llaaiidd  
ddoowwnn  bbyy  DDooPP&&TT  ffoorr  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee..  TThhiiss  pprroocceessss  wwaass  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  bbyy  tthhee  aappppooiinnttiinngg  aauutthhoorriittiieess  
dduurriinngg  tthhee  iinniittiiaall  ppeerriioodd  ooff  tthhee  aappppooiinnttmmeennttss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  SSoo,,  tthheerree  iiss  aabbssoolluutteellyy  nnoo  rraattiioonnaallee  aanndd  jjuussttiiffiiccaattiioonn  iinn  
aasskkiinngg  tthhee  ppoooorr  eemmppllooyyeeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  SSTT  ccaatteeggoorryy  ttoo  pprroovvee  tthheeiirr  ccaassttee,,  aafftteerr  tthheeiirr  rreettiirreemmeenntt..  IItt  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  
mmaakkiinngg  tthheessee  rreettiirreeeess  tthhee  ssccaappeeggooaattss  ffoorr  tthhee  llaappssee  ooff  tthhee  hhiigghheerr  aauutthhoorriittiieess..  
  
IInn  oouurr  llaasstt  lleetttteerr  ddaatteedd  0099--1111--22002200,,  wwee  hhaadd  bbrroouugghhtt  ttoo  yyoouurr  nnoottiiccee,,  tthhee  gguuiiddeelliinneess,,  rraatthheerr  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthhee  
PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  WWeellffaarree  ooff  SScchheedduulleedd  CCaassttee  aanndd  SScchheedduulleedd  TTrriibbeess,,  ccoommmmuunniiccaatteedd  iinn  tthhee  LLeetttteerr  ooff  
SSppeecciiaall  SSeeccrreettaarryy,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  ddaatteedd  1166--1100--22002200..  TThhee  rreelleevvaanntt  ppoorrttiioonn  wwaass  aallssoo  qquuootteedd  iinn  oouurr  lleetttteerr  wwhhiicchh  iiss  
aaggaaiinn  rreepprroodduucceedd  hheerreeuunnddeerr  ffoorr  rreeaaddyy  rreeffeerreennccee;;  
  
  ““    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..  ““        
  
NNooww,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  nnoottiiccee  aannootthheerr  iinnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  CCoommmmiitttteeee  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  OOMM  rreeffeerrrreedd  
ttoo  ((66))  aabboovvee  ffoorr  kkiinndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ((ccooppyy  eenncclloosseedd  ffoorr  rreeaaddyy  rreeffeerreennccee))..  IItt  hhaass  ssppeecciiffiiccaallllyy  iissssuueedd  iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  tthhee  
SSttaattee  LLeevveell  SSccrruuttiinnyy  CCoommmmiitttteeeess  ttoo  vveerriiffyy  tthhee  CCaassttee  CCeerrttiiffiiccaatteess  ooff  OONNLLYY  tthhoossee  aappppooiinntteedd  aafftteerr  tthhee  yyeeaarr  11999955..    



  
  
IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  aallmmoosstt  aallll  tthhee  VVRRSS  rreettiirreeeess  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  aarree  aappppooiinntteedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  yyeeaarr  11999955  aanndd  
ddeesseerrvvee  ttoo  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  aannootthheerr  vveerriiffiiccaattiioonn  aass  ppeerr  tthhee  aabboovvee  ddiirreeccttiivvee..  TThheerreeffoorree,,  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ttwwoo  ddiirreeccttiivveess  
ooff  tthhee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  WWeellffaarree  ooff  SScchheedduulleedd  CCaasstteess  aanndd  SScchheedduulleedd  TTrriibbeess  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  wwee  
rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  sseettttllee  tthhee  iissssuuee  aass  aa  oonneettiimmee  mmeeaassuurree..  WWee  ssiinncceerreellyy  hhooppee  tthhaatt  jjuussttiiccee  wwiillll  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  
hhaapplleessss  VVRRSS  rreettiirreeeess  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  bbyy  ggrraannttiinngg  tthheemm  rreegguullaarr  ppeennssiioonn,,  ppaayymmeenntt  ooff  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  aanndd  EExx--GGrraattiiaa,,  
aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ootthheerr  VVRRSS  rreettiirreeeess  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  
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