
  
AAIIBBDDPPAA//  BBSSNNLL--  DDOOTT--FFPP--MMHH//22002211                                              33rrdd  AAuugguusstt,,22002211  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  RRaammaakkaanntt  SShhaarrmmaa,,  
CChhiieeff  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr,,    
BBSSNNLL,,  SSaannttaa  CCrruuzz,,  
MMuummbbaaii,,    MMaahhaarraasshhttrraa..  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  DDeenniiaall  ooff  FFaammiillyy  PPeennssiioonn  ffoorr  ttwweellvvee  yyeeaarrss  ccoonnvveerrttiinngg  mmiissssiinngg  ccaassee  ttoo  ddeeaatthh--  ccaassee  ooff  SSmmtt..SShhaannttaa  KKrriisshhnnaappppaa  KKuummbbhhaarr,,  
wwiiddooww  ooff  llaattee  SShhrrii..  KKrriisshhnnaappppaa  BBaallaappppaa  KKuummbbhhaarr,,  ffoorrmmeerr  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc,,  GGMMTT  KKoollhhaappuurr,,  MMaahhaarraasshhttrraa--  IInntteerrvveennttiioonn  
rreeqquueesstteedd  ––  rreegg..  

  

RReeff::    ((11))  PPPPOO  NNoo..CCCCAA//MMHH--MMBB//PPEENN//KKBBKK//FF  33226688  ddaatteedd  1199--0099--22001199  
((22))  DDooTT  lleetttteerr  NNoo..3344--2211//22002200--  PPeenn((TT))  ddaatteedd  2277--0077--22002200  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  oouurr  lleetttteerr  NNoo..AAIIBBDDPPAA//DDOOTT--FFPP--MMHH//22002200  ddaatteedd  2277--

0066--22002200..  
((33))  CCCCAA,,  MMuummbbaaii  lleetttteerr  NNoo..CCCCAA//MMHH&&  GGOOAA//FFPP--33226688  ddaatteedd  0044--0033--22002211..  

  

WWee  aarree  ccoommppeelllleedd  ttoo  aapppprrooaacchh  yyoouurr  ggoooodd  sseellff  ffoorr  tthhee  mmoosstt  ggeennuuiinnee  aanndd  lloonngg  ppeennddiinngg  iissssuuee  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ffoorr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  
aanndd  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt..  
  

11))  SShhrrii..KKrriisshhnnaappppaa  BBaallaappppaa  KKuummbbhhaarr,,  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc,,  KKoollhhaappuurr  wweenntt  mmiissssiinngg  oonn  0055--1100--22000022  aanndd  aann  FFIIRR  wwaass  ffiilleedd  bbyy  tthhee  
llooccaall  ppoolliiccee  oonn  1166--1100--22000022..  SSiirr,,  tthhiiss  iiss  aa  cclleeaarr  ccaassee  ooff  mmiissssiinngg  wwhhiicchh  wwaass  ttrreeaacchheerroouussllyy  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  ddeeaatthh  bbyy  tthhee  KKoollhhaappuurr  
aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

  

22))  TThhee  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  ttoo  tthhee  wwiiddooww  ooff  tthhee  mmiissssiinngg  tteelleeccoomm  mmeecchhaanniicc,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  wwrroonngg  ffoorrmm  NNoo..1188  sseenntt  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  
KKoollhhaappuurr,,  wwaass  ggrraanntteedd  oonnllyy  ffrroomm  1111--0033--22001144  vviiddee  PPPPOO  NNoo..  rreeffeerrrreedd  ttoo  ((11))  aabboovvee..  

  

33))  TThhiiss  AAssssoocciiaattiioonn  vviiddee  oouurr  lleetttteerr  ddaatteedd  2277--0066--22002200  bbrroouugghhtt  tthhiiss  iinnjjuussttiiccee  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  ffoorr  nneecceessssaarryy  ccoorrrreeccttiivvee  
aaccttiioonn..  WWee  hhaadd  qquuootteedd  tthhee  rreelleevvaanntt  oorrddeerr  iissssuueedd  bbyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  &&  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree  vviiddee  OO  MM  NNoo..11((1177))  PP  &&  
PPWW//8866  ddaatteedd  1188--0022--11999933  wwhhiicchh  ssttaatteess  aass  ffoolllloowwss;;  

  

""  FFaammiillyy  ppeennssiioonn  aatt  nnoorrmmaall  //  eennhhaanncceedd  rraatteess,,  aass  mmaayy  bbee  aapppplliiccaabbllee  iinn  iinnddiivviidduuaall  ccaasseess,,  wwiillll  bbee  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  ffaammiillyy  ooff  tthhee  
mmiissssiinngg  eemmppllooyyeeee  rreettrroossppeeccttiivveellyy  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ffiilliinngg  FFIIRR  wwiitthh  tthhee  ppoolliiccee..""    

  

44))  DDooTT  vviiddee  lleetttteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  ((22))  aabboovvee  wwrroottee  ttoo  CCMMDD,,  BBSSNNLL  wwiitthh  ccooppyy  ttoo  CCCCAA,,  MMaahhaarraasshhttrraa  ffoorr  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
AAccccoorrddiinnggllyy,,  CCCCAA,,  MMaahhaarraasshhttrraa  vviiddee  lleetttteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  ((33))  aabboovvee  ((ccooppyy  eenncclloosseedd  ffoorr  rreeaaddyy  rreeffeerreennccee))  aasskkeedd  tthhee  KKoollhhaappuurr  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  sseenndd  tthhee  rreevviisseedd  ffoorrmm  NNoo..1188  ffoorr  rreegguullaattiinngg  tthhee  ffaammiillyy  ppeennssiioonn..  BBuutt  tthhee  KKoollhhaappuurr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  hhaass  nnoott  
yyeett  ccoommpplliieedd  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiivvee  ooff  CCCCAA..  

  

55))  RReessppeecctteedd  SSiirr,,  iitt  iiss  iinn  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess  tthhaatt  wwee  rreeqquueesstt  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  hhaavvee  aa  jjuuddiicciioouuss  ssoolluuttiioonn  aass  ppeerr  tthhee  
rruulleess  eennssuurriinngg  jjuussttiiccee  ttoo  tthhee  ppoooorr  ffaammiillyy  ooff  tthhee  eexx--tteelleeccoomm  mmeecchhaanniicc..  

  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  
  

EEnnccll::  aass  aabboovvee..  
  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  SSeeccrreettaarryy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  --  0011..  
((22))  SShhrrii  SSaannjjaayy  AAggaarrwwaall,,  DDiirreeccttoorr  ((EEsstttt--22--  PPeennssiioonn)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--0011  
((33))  CCoonnttrroolllleerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AAccccoouunnttss,,  MMaahhaarraasshhttrraa  &&  GGooaa,,  MMuummbbaaii  


