
  
BBSSNNLLEEUU//  331188  ((MMHH))                    1144..1122..22002211  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,    
CCMMDD  BBSSNNLL,,    
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --  NNoonn--ppaayymmeenntt  //  ddeellaayy  iinn  ppaayymmeenntt  ooff  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ddeellaayy  iinn  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ccaasstt  
cceerrttiiffiiccaattee  iinn  rreessppeecctt  ooff  rreettiirriinngg  eemmppllooyyeeeess  --  rreegg..  

  

RReeff::  --  FF..NNOO..3388//0099((0022))//22002200--PP&&PPWW((AA))((66772211))  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  &&  PPeennssiioonneerr’’ss  WWeellffaarree  ddaatteedd  
3300..1111..22002211..    

  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  
nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
    

BBSSNNLLEEUU  iiss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ttaakkiinngg  uupp  tthhee  iissssuuee  ooff  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  DDooPP&&TT  oorrddeerrss,,  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  vveerriiffyyiinngg  //  vvaalliiddaattiinngg  
tthhee  ggeennuuiinneessss  ooff  tthhee  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  885577  SSTT  eemmppllooyyeeeess  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee,,  bbyy  tthhee  MMaahhaarraasshhttrraa  CCiirrccllee  
AAddmmiinniissttrraattiioonn..  DDeessppiittee  oouurr  rreeppeeaatteedd  lleetttteerrss  wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  CCoorrppoorraattee  MMaannaaggeemmeenntt,,  aa  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  
ccoonnttiinnuuee  ttoo  ssuuffffeerr..  
    

IInn  tthhee  mmeeaannwwhhiillee,,  VVRRSS--22001199  hhaass  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  BBSSNNLL..  AA  ggoooodd  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  SSTT  eemmppllooyyeeeess  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  
cciirrccllee,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  wwhhoomm  vveerriiffiiccaattiioonn  //  vvaalliiddaattiioonn  ooff  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee  rreemmaaiinnss  ppeennddiinngg,,  hhaavvee  rreettiirreedd  uunnddeerr  tthhiiss  
VVRRSS..  FFuurrtthheerr,,  mmaannyy  SSTT  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  aallssoo  rreettiirreedd  uunnddeerr  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn..  IItt  iiss  vveerryy  ppaaiinnffuull  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  tthhee  
rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  ooff  tthheessee  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  sseettttlleedd  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  vveerriiffiiccaattiioonn  //  vvaalliiddaattiioonn  ooff  tthheeiirr  
ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee  iiss  nnoott  yyeett  ccoommpplleetteedd..  TThhee  ffaammiilliieess  ooff  tthheessee  eemmppllooyyeeeess  aarree  ppuutt  iinnttoo  uunnwwaanntteedd  ffiinnaanncciiaall  hhaarrddsshhiipp..  
    

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  aanndd  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree,,  vviiddee  iitt''ss  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  
rreeffeerreennccee,,  hhaass  iissssuueedd  ccaatteeggoorriiccaall  iinnssttrruuccttiioonn  oonn  tthhiiss  mmaatttteerr..  IItt  hhaass  ssttaatteedd  tthhaatt,,  tthhee  CCeennttrraall  CCiivviill  SSeerrvviicceess  ((PPeennssiioonn))  
RRuulleess  11997722  oorr  aannyy  iinnssttrruuccttiioonn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  aanndd  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree,,  hhaass  nnoott  aauutthhoorriisseedd  
tthhee  wwiitthhhhoollddiinngg  ooff  tthhee  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss,,  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ppeennddiinngg  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ccaassttee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee..  
    

FFuurrtthheerr,,  tthhee  lleetttteerr  ssttaatteess  tthhaatt  uunnlleessss  ddeeppaarrttmmeennttaall  oorr  jjuuddiicciiaall  pprroocceeeeddiinnggss  aarree  ppeennddiinngg  aaggaaiinnsstt  aa  rreettiirriinngg  
eemmppllooyyeeee,,  tthhee  ppeennssiioonnaarryy  //  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  rreettiirriinngg  eemmppllooyyeeee  sshhoouulldd  nnoott  bbee  wwiitthhhheelldd  oorr  ddeellaayyeedd  oonn  
tthhee  ggrroouunndd  ooff  ppeennddeennccyy  ooff  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee..  
    

AAss  ppeerr  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  aanndd  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree,,  nnoonn--sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  
rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  SSTT  eemmppllooyyeeeess  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee,,  oonn  tthhee  ggrroouunndd  tthhaatt  vveerriiffiiccaattiioonn  //  vvaalliiddaattiioonn  ooff  
tthheeiirr  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaatteess,,  iiss  nnoott  ccoommpplleetteedd,,  iiss  vviioollaattiivvee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  oorrddeerrss..  HHeennccee,,  wwee  eeaarrnneessttllyy  uurrggee  uuppoonn  
yyoouu  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  iissssuuee  nneecceessssaarryy  iinnssttrruuccttiioonn  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  aauutthhoorriittiieess,,  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  rreettiirreemmeenntt  
bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  rreettiirreedd  SSTT  eemmppllooyyeeeess  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee,,  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  SSaannjjaayy  KKuummaarr  SSiinngghh,,  SSeeccrreettaarryy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  aanndd  PPeennssiioonneerr’’ss  WWeellffaarree,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000033    
  ((22))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
  ((33))  SShhrrii  RRaammaakkaanntt  SShhaarrmmaa,,  CChhiieeff  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr,,  BBSSNNLL,,  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee..  
    


