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SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  

SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAssookkaa  RRooaadd,,  

NNeeww  DDeellhhii--111100000011..  

    

SSiirr,,  

  

SSuubb::  --  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  ffrroomm  0011--0011--22001177  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt,,  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  

RReevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL--  rreeqquueesstt  ffoorr  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt  ––  rreegg..  

  

HHeeaarrttyy  ccoonnggrraattuullaattiioonnss  ffoorr  aassssuummiinngg  cchhaarrggee  aass  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  

aanndd  wwiisshh  yyoouu  aallll  ssuucccceessss  iinn  rreessoollvviinngg  tthhee  ccoorree  iissssuueess  iinn  tthhee  tteelleeccoomm  sseeccttoorr..    

  

II  aamm  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  oonnee  ooff  tthhee  bbuurrnniinngg  iissssuueess  ooff  tthhee  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss,,  

ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  dduuee  ffrroomm  0011--0011--22001177,,  iiss  ppeennddiinngg  ffoorr  sseettttlleemmeenntt..  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn  ttoo  pprree  22000077  

BBSSNNLL  rreettiirreeeess  wwaass  ddoonnee  wwiitthh  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ffiittmmeenntt  ooff  3300%%  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  22nndd  PPRRCC  ffoorr  tthhee  

eexxeeccuuttiivveess  ooff  PPSSUUss  bbuutt  nnoott  bbeeffoorree  mmuucchh  ppeerrssuuaattiioonnss  aanndd  ssttrruugggglleess..  TThhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiioonn  bbyy  tthhee  

DDooTT  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  wwaass  tthheerree  wwaass  nnoo  pprroovviissiioonn  ffoorr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  iinn  tthhee  RRuullee  3377AA  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  

tthhee  CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess,,  11997722  ttoo  eennssuurree  IIDDAA  ppeennssiioonn  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  tthhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  

ffuunndd  ooff  cceennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..  TThhiiss  wwaass  eeffffeeccttiivveellyy  ccoouunntteerreedd  wwiitthh  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tteelleeccoomm  eemmppllooyyeeeess,,  

wwhheenn  aabbssoorrbbeedd  eemmppllooyyeeeess  iinn  BBSSNNLL  iinn  22000000  wweerree  pprroommiisseedd  bbeetttteerr  pprroossppeeccttss  aanndd  tthheeiirr  

ccoouunntteerrppaarrttss  iinn  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ggoott  tthheeiirr  ppeennssiioonn  rreevviisseedd  ffrroomm  0011--0011--22000066  aass  ppeerr  66tthh  CCPPCC  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss..  FFiinnaallllyy,,  oorrddeerr  ffoorr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiitthh  3300%%  ffiittmmeenntt  wwaass  iissssuueedd  oonn  1155--0033--22001111  

bbaasseedd  oonn  ccaabbiinneett  aapppprroovvaall..  TThhuuss  aa  pprreecceeddeennccee  wwaass  ccrreeaatteedd  ffoorr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  

wwiitthh  tthhee  ccrriitteerriiaa  ooff  mmaaxxiimmuumm  ffiittmmeenntt  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  PPRRCC..  
  

TThhee  33rrdd  PPRRCC  hhaass  rreeccoommmmeennddeedd  aa  mmaaxxiimmuumm  ffiittmmeenntt  ooff  1155%%  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  eexxeeccuuttiivveess  iinn  

PPSSUUss  ffrroomm  0011--0011--22001177..  BBuutt  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL  iiss  bbeeiinngg  ddeellaayyeedd  dduuee  ttoo  tthhee  aaffffoorrddaabbiilliittyy  

ccoonnddiittiioonn  ssttiippuullaatteedd  bbyy  tthhee  33rrdd  PPRRCC  aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  eeaarrlliieerr  PPRRCCss..  IInniittiiaallllyy,,  DDooTT  hhaadd  ttaakkeenn  aa  ssttaanndd  

tthhaatt  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  oonnllyy  aafftteerr  wwaaggee  rreevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL..  TThheerree  iiss  nnoo  jjuussttiiffiiccaattiioonn  

iinn  tthhiiss  aarrgguummeenntt  aass  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  iiss  nnoo  wwaayy  ccoonnnneecctteedd  ttoo  BBSSNNLL  oorr  tthhee  aaffffoorrddaabbiilliittyy  

ccoonnddiittiioonnss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  aannnnuullmmeenntt  ooff  6600::4400  ccoonnddiittiioonn  vviiddee  oorrddeerr  ddaatteedd  2200--0077--22001166..    

OOnn  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  aass  ppeerr  RRuullee  3377AA,,  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  tthhee  eennttiirree  lliiaabbiilliittyy  ooff  ppeennssiioonn  

rreevviissiioonn  iiss  ttoo  bbee  bboorrnnee  ffrroomm  tthhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  ffuunndd  ooff  tthhee  cceennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..    
  



IItt  iiss  wwoorrtthh  mmeennttiioonniinngg  hheerree  tthhaatt  tthhee  uunniitteedd  bbooddyy  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  eexxeeccuuttiivveess  &&  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess  ooff  

BBSSNNLL,,  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  hhaadd  aallssoo  ttaakkeenn  uupp  tthhiiss  iissssuuee  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  

ffrroomm  0011--0011--22001177,,  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  tthhee  tthheenn  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  aarree  rreeppoorrtteedd  ttoo  hhaavvee  aannnnoouunncceedd  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  hheelldd  

oonn  0033--1122--22001188  tthhaatt  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ddeelliinnkk  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffoorrmm  wwaaggee  rreevviissiioonn..  

FFuurrtthheerr,,  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  ssuubbsseeqquueenntt  ddiissccuussssiioonnss  hhaadd  wwiitthh  tthhee  ttoopp  ooffffiicceerrss  ooff  DDooTT,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  

ggiivveenn  iitt’’ss  ccoonnccrreettee  pprrooppoossaallss  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  ,,ffoorr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt,,  

ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  vviiddee  lleetttteerr  NNoo..  UUAA//22001199//6688  ddaatteedd  3311--0011--22001199..  

  

TThhee  DDooTT,,  tthheerreeaafftteerr,,  hhaass  rreeffeerrrreedd  tthhee  iissssuuee  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  &&  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree  

wwhhoo  ttooookk  aa  ppoossiittiivvee  ssttaanndd  aanndd  aasskkeedd  DDooTT  ttoo  ssuubbmmiitt  ccoonnccrreettee  pprrooppoossaallss  ffoorr  tthhee  ssaammee..    AAUUAABB  hhaass  

aaggaaiinn  wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  vviiddee  lleetttteerr  NNoo..UUAA//22001199//8899  ddaatteedd  2211--0055--22001199  ,,sseeeekkiinngg  hheerr  

iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  sseennddiinngg  aann  aapppprroopprriiaattee  rreeppllyy  ttoo  tthhee  DDOOPP&&PPWW  wwiitthh  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  pprrooppoossaall  ffoorr  

ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt,,  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  DDooTT  rreepplliieedd  aafftteerr  aa  

lloonngg  ttiimmee  aanndd  tthhaatt  ttoooo  ffaarr  ffrroomm  wwhhaatt  iiss  ssoouugghhtt  bbyy  tthhee  DDOOPP&&PPWW..  

  

TThheerreeffoorree  wwee  rreeqquueesstt  yyoouurr  ggoooodd  sseellff  ttoo  kkiinnddllyy  ccaauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ffoorr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  

rreettiirreeeess  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt,,  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  ffrroomm  0011--0011--22001177..    
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YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
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GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy..  

  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  DDeebbaattoosshh  MMaannnnaa,,  MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviiccee)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  

((22))  MMss..  AAnnuurraaddhhaa  MMiittrraa,,  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  

((33))    SShhrrii  SS..KK..  JJaaiinn,,  DDDDGG  ((EEsstttt)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  

DDeellhhii--  111100000011  

((44))  SShhrrii  SSaannjjaayy  AAggaarrwwaall,,  DDiirreeccttoorr  ((EEsssstt--PPeennssiioonn)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011..    
  
  
  
  


