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SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  AAtttteemmppttss  ttoo  cchhaannggee  ooppttiioonn  ooff  wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr  ((ccaasshh  aalllloowwaannccee))  ttoo  wwiitthh  vvoouucchheerr  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  ffoorrcciibbllyy  bbyy  BBSSNNLL  
JJaaiippuurr  aaddmmiinniissttrraattiioonn--  rreemmiinnddeerr  ((11))  tthheerreeooff  ––  rreegg..  

  

RReeff::  --  ((11))  BBSSNNLL  OOffffiiccee  OOrrddeerr  NNoo..BBSSNNLL//  AAddmmiinn--11//1155--1122    ddaatteedd  1199--0066--22002200  
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IItt  iiss  rreeaallllyy  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  nnoo  eeffffeeccttiivvee  aaccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ttaakkeenn  oonn  aa  sseerriioouuss  iissssuuee  ooff  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  bbrroouugghhtt  ttoo  yyoouurr  nnoottiiccee  
vviiddee  oouurr  lleetttteerr  ((44))  rreeffeerrrreedd  ttoo  aabboovvee..  TThhiiss  ssiittuuaattiioonn  hhaass  aarriisseenn  dduuee  ttoo  tthhee  ccoonnffuussiinngg  oorrddeerrss  iissssuueedd  bbyy  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee..  
  

FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  mmuucchh  aawwaaiitteedd  bbuutt  ddeellaayyeedd  ccllaarriiffiiccaattiioonnss  iissssuueedd  vviiddee  oorrddeerr  ddaatteedd  0099--0088--22002211,,  iinn  eeffffeecctt  hhaass  ccrreeaatteedd  mmoorree  
ccoonnffuussiioonnss..  SSoommee  ooff  tthhee  OOffffiicceerrss  iinntteerrpprreett,,  rraatthheerr  mmiissiinntteerrpprreett  tthhiiss  oorrddeerr  aass  aapppplliiccaabbllee  oonnllyy  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  
rreettiirreeeess,,  cciittiinngg  ppaarraa  ((33))  ooff  tthhiiss  oorrddeerr..  
  

IInn  RRaajjaasstthhaann  CCiirrccllee,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  JJaaiippuurr  SSSSAA  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iinnssiisstt  tthhaatt  ooppttiioonn  ffoorr  wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr  ccaasshh  aalllloowwaannccee  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  
22002211--2222  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  bbeeffoorree  3300--0066--22002211..  TThheeyy  aallssoo  ttaakkee  aa  rriiggiidd  ssttaanndd  tthhaatt  ooppttiioonn  ooff  22001199--2200  ggiivveenn  eeaarrlliieerr  ffoorr  
wwiitthhoouutt  vvoouucchheerr  ccaasshh  aalllloowwaannccee  wwiillll  bbee  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  wwiitthh  vvoouucchheerr  ttoo  tthhoossee  rreettiirreeeess  wwhhoo  aapppprrooaacchh  ffoorr  rreevvaalliiddaattiioonn  ooff  
MMeeddiiccaall  CCaarrddss,,  ssuubbsseeqquueennttllyy..  IItt  iiss  iirrrraattiioonnaall  ttoo  lliinnkk  ooppttiioonn  ffoorr  oouuttddoooorr  mmeeddiiccaall  bbeenneeffiittss  ttoo  rreevvaalliiddaattiioonn  ooff  MMeeddiiccaall  CCaarrddss..  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  iiss  oonnccee  aaggaaiinn  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  aapppprroopprriiaattee  sstteeppss  mmaayy  pplleeaassee  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  iissssuuiinngg  aannootthheerr  
ccllaarriiffiiccaattoorryy  oorrddeerr  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  aaddddrreessssiinngg  aallll  tthhee  rreelleevvaanntt  iissssuueess  wwiitthhoouutt  ggiivviinngg  rroooomm  ffoorr  ffuurrtthheerr  ccoonnffuussiioonnss..  
SSuuiittaabbllee  iinnssttrruuccttiioonnss  mmaayy  aallssoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  RRaajjaasstthhaann  CCiirrccllee  ssoo  tthhaatt  tthhee  ppeennssiioonneerrss  aarree  nnoott  ppuutt  iinn  ttoo  uunnnneecceessssaarryy  hhaarraassssmmeenntt  
aanndd  ddiissttrreessss..  
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