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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  ppeennssiioonn  aanndd  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  ttoo  VVRRSS--22001199  rreettiirreeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  ccaatteeggoorryy  ooff  

MMaahhaarraasshhttrraa--  ccoonnttiinnuuiinngg  hhaarraassssmmeenntt  bbyy  CCGGMMTT,,  MMaahhaarraasshhttrraa  bbyy  ddeennyyiinngg  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  aanndd  rreegguullaarr  
ppaayymmeenntt  ooff  pprroovviissiioonnaall  ppeennssiioonn  ddeessppiittee  cclleeaarr  ddiirreeccttiivvee  ooff  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  ––  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  
((33))  TThhiiss  AAssssoocciiaattiioonn  lleetttteerr  NNoo..  AAIIBBDDPPAA//  DDOOTT--BBSSNNLL//MMHH//22002200  ddaatteedd  0055--1100--22002200  
((44))  SSppeecciiaall  SSeeccrreettaarryy,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  FF  NNoo..3300001133//2277//22002200--AAdd  IIVV  AA  ddaatteedd  1166--1100--22002200..  
((55))  TThhiiss  AAssssoocciiaattiioonn  lleetttteerr  NNoo..AAIIBBDDPPAA//DDOOTT--BBSSNNLL//MMHH//22002200    ddaatteedd    0099--1111--22002200  
((66))  PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee  lleetttteerr  NNoo..5577//11//11//SSCCTTCC//22001199  ddaatteedd  2244--1122--22002200  
((77))  PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee  lleetttteerr  NNoo..88((2222))//SSCCTTCC//22002211  ddaatteedd    0022--0022--22002211  

  
WWee  aarree  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  wwrriittee  oonnccee  aaggaaiinn  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  dduuee  ttoo  tthhee  ccoommppeelllliinngg  ssiittuuaattiioonn  bbeeiinngg  
ffaacceedd  bbyy  tthhee  hhaapplleessss  VVRRSS  rreettiirreeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  CCaatteeggoorryy  iinn  MMaahhaarraasshhttrraa..  
  
WWee  hhaadd  bbrroouugghhtt  ttoo  yyoouurr  nnoottiiccee  tthhee  rreelleevvaanntt  aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  lleetttteerr  ooff  SSppeecciiaall  SSeeccrreettaarryy,,  MMiinniissttrryy  ooff  
FFiinnaannccee  rreeffeerrrreedd  ttoo  ((44))  aabboovvee  vviiddee  oouurr  lleetttteerr  ddaatteedd  0099--1111--22002200..  IItt  iiss  oonnccee  aaggaaiinn  rreepprroodduucceedd  bbeellooww  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  
nnoonn--ccoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  ddiirreeccttiioonnss,,  iitt  wwoouulldd  bbee  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  ttaakkee  sseerriioouuss  vviieeww  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  mmeeeettiinngg..””      

  
FFuurrtthheerr,,  PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee,,  LLookk  SSaabbhhaa  SSeeccrreettaarriiaatt  vviiddee  lleetttteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  ((66))  aanndd  ((77))  hhaass  ggiivveenn  cclleeaarr  
ddiirreeccttiivvee  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  VVRRSS  rreettiirreeeess  sshhoouulldd  bbee  lliimmiitteedd  oonnllyy  ttoo  tthhoossee  
aappppooiinntteedd  aafftteerr  11999955..  TThhee  lleetttteerr  ssttaatteess;;  ““KKeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ffaaccttss,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  aallll  
ssttaattee  lleevveell  ssccrruuttiinnyy  ccoommmmiitttteeeess  bbee  ddiirreecctteedd  ttoo  vveerriiffyy  tthhee  SSTT  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  oonnllyy  tthhoossee  VVRRSS  rreettiirreeeess  wwhhoo  aarree  
aappppooiinntteedd  aafftteerr  tthhee  yyeeaarr  11999955  aanndd  tthhee  pprroocceessss  ooff  vveerriiffiiccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ccoommpplleetteedd  wwiitthhiinn  ttwwoo  mmoonntthhss..””  



  
  
WWee  ssttrroonnggllyy  ffeeeell  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  ooff  nnoonn--vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  VVRRSS  rreettiirreeeess  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  sseettttlleedd  
bbaasseedd  oonn  tthhee  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  tthhee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  WWeellffaarree  ooff  SScchheedduulleedd  CCaasstteess  SScchheedduulleedd  
TTrriibbeess..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt,,  eessppeecciiaallllyy  CCGGMMTT,,  MMaahhaarraasshhttrraa,,  iiss  aaddooppttiinngg  aa  rriiggiidd  ssttaanndd  aass  iiff  tthheessee  
ddiirreeccttiivveess  aarree  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ttoo  BBSSNNLL..  
  
AAccttuuaallllyy,,  oonnllyy  tthhee  GGrraattuuiittyy  iiss  ttoo  bbee  wwiitthhhheelldd  eevveenn  iinn  ccaasseess,,  wwhheerree  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss  aarree  ppeennddiinngg..  IInn  tthhiiss  
iissssuuee,,  VVRRSS  wweerree  aapppprroovveedd  aafftteerr  vviiggiillaannccee  cclleeaarraannccee  aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ttoo  ddeennyy  aallll  tthhee  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss,,  
iinncclluuddiinngg  eexx--ggrraattiiaa  aanndd  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  aafftteerr  aavvaaiilliinngg  VVRRSS..  
  
IItt  iiss  ssuurrpprriissiinngg  tthhaatt  tthhee  ddiirreeccttiivvee  iissssuueedd  bbyy  BBSSNNLL  CCOO  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  LLeeaavvee  EEnnccaasshhmmeenntt  ttoo  VVRRSS  rreettiirreeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  
SSTT  ccaatteeggoorryy  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  CCGGMMTT,,  MMaahhaarraasshhttrraa..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  hhaass  bbeeeenn  
ppaaiidd  ttoo  VVRRSS  rreettiirreeeess  ooff  SSTT  ccaatteeggoorryy  iinn  WWTTRR  CCiirrccllee,,  MMuummbbaaii..  IItt  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  ggrroossss  iinnjjuussttiiccee,,  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aanndd  
ddoouubbllee  ssttaannddaarrdd  bbeeiinngg  mmeetteedd  oouutt  ttoo  tthhee  VVRRSS  rreettiirreeeess  ooff  SSTT  ccaatteeggoorryy  iinn  MMaahhaarraasshhttrraa  CCiirrccllee..  WWoorrssee,,  eevveenn  tthhee  
pprroovviissiioonnaall  ppeennssiioonn  iiss  nnoott  bbeeiinngg  ppaaiidd  rreegguullaarrllyy  ttoo  tthhiiss  sseeccttiioonn  ooff  VVRRSS  rreettiirreeeess  aanndd  tthheeyy  aarree  ccoommppeelllleedd  ttoo  mmoovvee  ppiillllaarr  
ttoo  tthhee  ppoosstt  eevveerryy  mmoonntthh  ttoo  ggeett  tthhee  pprroovviissiioonnaall  ppeennssiioonn..  TThhee  hhaapplleessss  VVRRSS  rreettiirreeeess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SSTT  ccaatteeggoorryy  aarree  tthhuuss  
ppuusshheedd  ttoo  ccoommpplleettee  ddiissttrreessss  aanndd  mmiisseerriieess,,  ssttrruugggglliinngg  ttoo  ppuullll  oonn  aanndd  uunnaabbllee  ttoo  rreeppaayy  tthhee  iinnssttaallmmeennttss  ooff  bbaannkk  llooaann,,  
iinnssuurraannccee  pprreemmiiuumm,,  ccaarr  llooaann,,  hhoouussee  llooaann,,  ssoocciieettyy  llooaann  eettcc..  
  
KKiinnddllyy,,  tthheerreeffoorree  ccaauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ttoo  sseettttllee  tthhee  iissssuuee  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt  aanndd  ttiillll  ssuucchh  ttiimmee  uurrggeenntt  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  
ttiimmeellyy  ppaayymmeenntt  ooff  pprroovviissiioonnaall  ppeennssiioonn  aanndd  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt..  
  
WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  
YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  
  
CCCC::  ((11))  SShhrrii  PP..KK..  SSiinnhhaa,,  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--

111100000011..  
((22))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011..    
((33))  SShhrrii  RRaammaakkaanntt  SShhaarrmmaa,,  CCGGMM,,  BBSSNNLL,,  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee,,  MMuummbbaaii..  

  
  

  


