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TToo,,  
  
SShhrrii  SSaauurraabbhh  TTyyaaggii,,  
SSrr..GGMM((EEsstttt..)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --      RRee--ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  MMaatthhuurraa  --  VVrriinnddaavvaann  MMuunniicciippaall  CCoouunncciill  aass  ‘‘YY’’  CCllaassss  CCiittyy,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ggrraanntt  ooff  

HHoouussee  RReenntt  AAlllloowwaannccee  ((HHRRAA))  --  rreegg..  
    
RReeff::  --    ((11))  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EExxppeennddiittuurree  lleetttteerr  nnoo..22//44//22001188--BB..IIII((BB))  ddaatteedd  2255tthh  FFeebbrruuaarryy,,  22002200..  

((22))  DDooTT  lleetttteerr  nnoo..FF..NNoo..55--1166((0011))//22002200--PPAATT  ddaatteedd  1155//0055//22002200..  
    
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee..  
    
TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EExxppeennddiittuurree,,  vviiddee  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11)),,  hhaass  rree--
ccllaassssiiffiieedd//uuppggrraaddeedd  cciittiieess  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ffiigguurreess  ooff  22001111  cceennssuuss,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  HHoouussee  RReenntt  
AAlllloowwaannccee  ttoo  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess..  
  
  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  ccoonnsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  ccoommbbiinniinngg  ooff  tthhee  MMuunniicciippaall  CCoouunncciill  ooff  MMaatthhuurraa    aanndd  tthhee  MMuunniicciippaall  CCoouunncciill  
ooff  VVrriinnddaavvaann  aanndd  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  MMaatthhuurraa--VVrriinnddaavvaann  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn,,  bbyy    tthhee  UUttttaarr  PPrraaddeesshh  ggoovveerrnnmmeenntt,,  
tthhee  nneewwllyy  ccoonnssttiittuutteedd  MMaatthhuurraa--VVrriinnddaavvaann  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  hhaass  qquuaalliiffiieedd  ffoorr  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aass  ‘‘YY’’  ccllaassss  cciittyy,,  
ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ggrraanntt  ooff  HHRRAA    ttoo  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess..    
  
  TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EExxppeennddiittuurree,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11)),,  hhaass  ssttaatteedd  tthhaatt  
MMaatthhuurraa--VVrriinnddaavvaann  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  sshhaallll  ssttaanndd  ccllaassssiiffiieedd  aass  ‘‘YY’’  ccllaassss  cciittyy  //  ttoowwnn  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ggrraanntt  ooff  
HHRRAA,,  ww..ee..ff..  0011sstt  MMaarrcchh,,  22002200..  TThhee  DDooTT,,  vviiddee  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((22))  hhaass  eennddoorrsseedd  tthhee  lleetttteerr  ooff  
tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EExxppeennddiittuurree,,  rree--ccllaassssiiffyyiinngg  MMaatthhuurraa--VVrriinnddaavvaann  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  aass  
‘‘YY’’  ccllaassss  CCiittyy,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ggrraanntt  ooff  HHRRAA..  
    
IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  uurrggee  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  eennddoorrssee  tthhee  DDooTT  lleetttteerr  nnuummbbeerr,,  cciitteedd  uunnddeerr  
rreeffeerreennccee  ((22)),,  ttoo  tthhee  CCGGMM,,  UUPP((WWeesstt))  cciirrccllee,,  ssoo  tthhaatt  ppaayymmeenntt  ooff  HHRRAA  aatt  tthhee  rreevviisseedd  rraattee  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  
eemmppllooyyeeeess  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  MMaatthhuurraa--VVrriinnddaavvaann  MMuunniicciippaall  CCoorrppoorraattiioonn  aarreeaa..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
    
  
  
  
  

((PP..  AAbbhhiimmaannyyuu))  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  


