
  
AAIIBBDDPPAA//  DDOOTT--FFPP//MMHH//22002211                                2244tthh  SSeepptteemmbbeerr,,22002211  
  
  TToo,,  
  
SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh  
SSeeccrreettaarryy,,    
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,    
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  
2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  
NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    DDeenniiaall  ooff  FFaammiillyy  PPeennssiioonn  --  ccaassee  ooff  SSmmtt..  UUrrmmiillaa  LLaaxxmmaann  NNaawwaarree  wwiiddooww  ooff  SShhrrii..  LLaaxxmmaann  SSiittaarraamm  NNeewwaarree,,  
EExx  RReegguullaarr  MMaazzddoooorr,,  NNaaggppuurr,,  MMaahhaarraasshhttrraa  --  rreegg..  

  

WWee  eexxpprreessss  oouurr  ssiinncceerree  ggrraattiittuuddee  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  lloonngg  ppeennddiinngg  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  ccaassee  ooff  SSmmtt..SSaanntthhaa  
KKrriisshhnnaappppaa  KKuummbbhhaarr,,  wwiiddooww  ooff  SShhrrii  KKrriisshhnnaappppaa  BBaallaappppaa  KKuummbbhhaarr,,  EExx..  TTeelleeccoomm  MMeecchhaanniicc,,  BBSSNNLL  KKoollhhaappuurr,,  
MMaahhaarraasshhttrraa..  
  

NNooww,,  wwee  aarree  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  bbrriinngg  aannootthheerr  lloonngg  ppeennddiinngg  aanndd  ggeennuuiinnee  ccaassee  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt..  
  

AA  bbrriieeff  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ccaassee  iiss  aass  ffoolllloowwss;;  
  

SShhrrii..  LLaaxxmmaann  SSiittaarraamm  NNeewwaarree  wwaass  aappppooiinntteedd  aass  aa  RReegguullaarr  MMaazzddoooorr,,  NNaaggppuurr,,  MMaahhaarraasshhttrraa  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  
3300..0033..11997799..  HHee  wwaass  ssuussppeennddeedd  ffrroomm  sseerrvviiccee  oonn  1122..0022..11999911  ppeennddiinngg  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroocceeeeddiinnggss..  TThhoouugghh  ssuussppeennssiioonn  
wwaass  rreevvookkeedd  oonn  0011..0077..11999911,,  hhee  ddiiddnn''tt  jjooiinn  dduuttyy  aanndd  rreemmaaiinneedd  aabbssccoonnddiinngg..  
  

HHee  wwaass  dduuee  ffoorr  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  rreettiirreemmeenntt  iinn  22001100..  PPeennssiioonn  ppaappeerrss  sseenntt  ffrroomm  NNaaggppuurr  SSSSAA  ttoo  hhiiss  aaddddrreessss  wweerree  nnoott  
rreettuurrnneedd..  TThheerreeuuppoonn  aann  eennqquuiirryy  mmaaddee  aatt  hhiiss  hhoommee  rreevveeaalleedd  tthhaatt  SShhrrii..  LLaaxxmmaann  SSiittaarraamm  NNeewwaarree  hhaadd  eexxppiirreedd  oonn  
2255..0055..22000055..  
  

TThhee  ffaammiillyy  ooff  tthhee  llaattee  LLaaxxmmaann  SSiittaarraamm  NNeewwaarree  ccoonnssiissttiinngg  ooff  hhiiss  iilllliitteerraattee  wwiiffee  aanndd  ttwwoo  cchhiillddrreenn  hhaadd  nnoo  kknnoowwlleeddggee  
aabboouutt  tthhee  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  oorr  iittss  pprroocceedduurree..  HHoowweevveerr,,  gguuiiddeedd  bbyy  ssoommeebbooddyy,,  tthhee  wwiiddooww  ooff  tthhee  ddeecceeaasseedd  
eemmppllooyyeeee,,  SSmmtt..  UUrrmmiillaa  LLaaxxmmaann  NNaawwaarree  rreepprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  GGMM,,  NNaaggppuurr  ffoorr  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  aanndd  ootthheerr  eelliiggiibbllee  
rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss..  TThhee  GGMM  NNaaggppuurr  rreeccoommmmeennddeedd  tthhee  ccaassee  ffoorr  tthhee  eelliiggiibbllee  sseerrvviiccee  ooff  SShhrrii..  LLaaxxmmaann  SSiittaarraamm  
NNeewwaarree  ffrroomm  3300--0033--11997799  ttoo  1122--0022--11999911  aanndd  sseenntt  ttoo  CCGGMMTT,,  MMaahhaarraasshhttrraa..  TThhee  llaattee  eemmppllooyyeeee  hhaadd  nnoott  aapppplliieedd  ffoorr  
aabbssoorrppttiioonn  iinn  BBSSNNLL  aanndd  rreemmaaiinneedd  aass  aa  DDooTT  eemmppllooyyeeee..  TThhee  CCiirrccllee  OOffffiiccee  iiss  rreeppoorrtteedd  ttoo  hhaavvee  wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  
CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  ffoorr  ffuurrtthheerr  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  vviiddee  lleetttteerr  ddaatteedd  2288--1100--22001177..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhee  ccaassee  iiss  ssttiillll  ppeennddiinngg  
uunnsseettttlleedd..  
  

SSiirr,,  yyoouu  ccaann  jjuusstt  iimmaaggiinnee  tthhee  pplliigghhtt  ooff  tthhee  ppoooorr  ffaammiillyy  wwiitthhoouutt  aannyy  ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee  ttoo  ppuullll  oonn..  EEnnqquuiirriieess  mmaaddee  
tthhrroouugghh  oouurr  DDiissttrriicctt  BBrraanncchh,,  NNaaggppuurr  hhaavvee  ssoommee  ssttaarrttlliinngg  rreevveellaattiioonn  tthhaatt  tthhee  wwiiddooww  hhaass  bbeeeenn  llooookkiinngg  aafftteerr  tthhee  
ffaammiillyy  wwiitthh  tthhee  mmeeaaggrree  aammoouunntt  sshhee  eeaarrnneedd  ffrroomm  wwoorrkkiinngg  aass  aa  mmaaiidd  sseerrvvaanntt  aatt  cceerrttaaiinn  hhoommeess  iinn  tthhee  nneeiigghhbboorrhhoooodd..  
TThhee  ttwwoo  ssoonnss  hhaadd  ttoo  ssttoopp  tthheeiirr  eedduuccaattiioonn  aatt  aann  eeaarrllyy  ssttaaggee  dduuee  ttoo  tthhee  ppoovveerrttyy  ooff  tthhee  ffaammiillyy..  IInn  tthheessee  ppiittiiaabbllee  
cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  ffaammiillyy  nneeeeddss  uurrggeenntt  hheellpp  aanndd  ssuuppppoorrtt..  
  



  
  
SSiirr,,  iinn  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  ccaauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ffoorr  ssaannccttiioonn  ooff  ffaammiillyy  
ppeennssiioonn  aanndd  ootthheerr  eelliiggiibbllee  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt  ssoo  tthhaatt  tthhee  ppoooorr  ffaammiillyy  iiss  ssaavveedd  ffrroomm  tthhee  ddiissttrreessss..  
  

TThhee  ccooppiieess  ooff  rreelleevvaanntt  ddooccuummeennttss  ((11))  AAppppooiinnttmmeenntt  OOrrddeerr  ((22))  DDeeaatthh  cceerrttiiffiiccaattee  ((33))  RReepprreesseennttaattiioonn  ooff  SSmmtt..  UUrrmmiillaa  
LLaaxxmmaann  NNaawwaarree  ((44))  RReeccoommmmeennddaattiioonn  ffoorr  ggrraanntt  ooff  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  bbyy  GGMMOO,,  NNaaggppuurr..  
  
WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  
  
EEnnccll::  aass  aabboovvee..  
  
CCCC::  ((11))  SShhrrii..  SSaannjjaayy  AAggrraawwaall,,  DDiirreeccttoorr,,  ((EEsstttt  22--  PPeennssiioonn)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

NNeeww  DDeellhhii--111100000011..  
((22))  CCoonnttrroolllleerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AAccccoouunnttss,,  MMaahhaarraasshhttrraa  &&  GGooaa,,  SSaannttaa  CCrruuzz,,  MMuummbbaaii  

  

  
  


