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TToo,,  
  

SShhrrii  SSaauurraabbhh  TTyyaaggii,,  
SSrr..GGMM((EEsstttt..)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  pprroovviissiioonnaall  ppeennssiioonn  aanndd  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  ––  ccaassee  ooff  SShhrrii  GG..  SSrriinniivvaassaa  RRaaoo,,  SSSSOO((PP)),,  

KKhhaammmmaamm,,  TTeellaannggaannaa  cciirrccllee  --  rreegg..  
  

RReeff::  --    CCGGMM  TTeellaannggaannaa  lleetttteerr  nnoo..TTTT//SSCCTT//FFCCCC//GGSS//GGMMTTDD--KKHHMM//22001199--2200  ddaatteedd  aatt  HHyyddeerraabbaadd  tthhee  2211..0044..22002200..  
  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  ccaappttiioonneedd  

aabboovvee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneeeeddffuull  iinntteerrvveennttiioonn..  
  

SShhrrii  GG..  SSrriinniivvaassaa  RRaaoo,,  SSSSOO((PP)),,  KKhhaammmmaamm,,  hhaass  rreettiirreedd  uunnddeerr  VVRRSS--22001199..  HHoowweevveerr,,  hhiiss  ppaayymmeenntt  ooff  eexxggrraattiiaa  aanndd  

ootthheerr  tteerrmmiinnaall  bbeenneeffiittss  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  sseettttlleedd  ttiillll  ddaattee..  TThhiiss  iiss  dduuee  ttoo  aa  ccoommppllaaiinntt  tthhaatt,,  tthhee  ooffffiicciiaall  hhaadd  

pprroodduucceedd  aa  ffaallssee  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee..    
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  tthhee  CCGGMM  OOffffiiccee,,  TTeellaannggaannaa,,  hhaass  aallrreeaaddyy  wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  SSrr..GGMM  ((EEsstttt..)),,  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  

OOffffiiccee,,  sseeeekkiinngg  ccllaarriiffiiccaattiioonn,,  wwhheetthheerr  LLeeaavvee  EEnnccaasshhmmeenntt  ccoouulldd  bbee  ppaaiidd  ttoo  SShhrrii  GG..SSrriinniivvaassaa  RRaaoo..  TThheerreeaafftteerr,,  

tthhee  CCGGMM  OOffffiiccee,,  TTeellaannggaannaa,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  hhaass  oonnccee  aaggaaiinn  ssoouugghhtt  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ffrroomm  tthhee  

CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  wwhheetthheerr  pprroovviissiioonnaall  ppeennssiioonn  aanndd  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  ccoouulldd  bbee  ppaaiidd  ttoo  SShhrrii  GG..  SSrriinniivvaassaa  RRaaoo..  
  

IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  iitt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  oonnee  ooff  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  CCGGMM,,  TTeellaannggaannaa,,  lleetttteerr  nnoo..11--1155//22001199--

PPAATT((BBSSNNLL))PPaarrtt--11  ddaatteedd  3300..0011..22002200,,  wwhheerreeiinn  iitt  iiss  ssttaatteedd  tthhaatt,,  tthheeyy  hhaadd  aallrreeaaddyy  wwrriitttteenn  aa  lleetttteerr  ttoo  tthhee  

ccoommppllaaiinnaanntt  ffoorr  tthhee  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  hhiiss  ccoommppllaaiinntt  ((oowwnniinngg  oorr  ddiissoowwnniinngg  tthhee  cchhaarrggee  tthhaatt  SShhrrii  GG..SSrriinniivvaassaa  RRaaoo  

hhaadd  pprroodduucceedd  aa  ffaallssee  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee))  aanndd  tthhaatt,,  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt  hhaass  ssttiillll  nnoott  ggiivveenn  aannyy  rreeppllyy  ttoo  tthhee  qquueerryy..  
  

FFrroomm  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ffaaccttss,,  oonnee  ccaann  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt,,  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  eexxggrraattiiaa,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ootthheerr  

tteerrmmiinnaall  bbeenneeffiittss  ooff  SShhrrii  GG..  SSrriinniivvaassaa  RRaaoo  hhaavvee  bbeeeenn  wwiitthh  hheelldd,,  bbaasseedd  oonn  aa  ffrriivvoolloouuss  ccoommppllaaiinntt  ffrroomm  

ssoommeeoonnee..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ffoorr  uuss  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree,,  hhooww  mmuucchh  ffiinnaanncciiaall  ssuuffffeerriinnggss  aanndd  mmeennttaall  aaggoonnyy  tthhaatt  aa  

rreettiirreeee  wwoouulldd  bbee  uunnddeerrggooiinngg  dduuee  ttoo  tthhee  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  eexxggrraattiiaa,,  ppeennssiioonn,,  lleeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  aanndd  ootthheerr  

tteerrmmiinnaall  bbeenneeffiittss..  
  

KKeeeeppiinngg  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ffaaccttss  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  II  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  rreevviissiitt  tthhiiss  mmaatttteerr  aanndd  ttoo  iissssuuee  

nneecceessssaarryy  iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  tthhee  CCGGMM,,  TTeellaannggaannaa,,  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg::--  
  

aa))  IImmmmeeddiiaattee  ppaayymmeenntt  ooff  pprroovviissiioonnaall  ppeennssiioonn  ttoo  SShhrrii  GG..  SSrriinniivvaassaa  RRaaoo,,  ppeennddiinngg  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  

ddiissppuuttee  rreeggaarrddiinngg  hhiiss  ccaassttee  cceerrttiiffiiccaattee..    

bb))  IImmmmeeddiiaattee  ppaayymmeenntt  ooff  LLeeaavvee  EEnnccaasshhmmeenntt  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaall..  
  

II  ffeerrvveennttllyy  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ttaakkee  tthhee  nneeeeddffuull  aaccttiioonn,,  wwiitthh  tthhee  vviieeww  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhee  ssuuffffeerriinnggss  ooff  tthhee  

aaggggrriieevveedd  ooffffiicciiaall..  
 

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  


