
  AAIIBBDDPPAA//  DDOOTT--BBSSNNLL//LLPPDD//22002200                                                                                                                                                                              2244sstt  AAuugguusstt,,  22002200  
  
TToo,,  
  
((11))    SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,                                                                                                                      ((22))    SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  

SSeeccrreettaarryy,,                                              CCMMDD,,  BBSSNNLL  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,        BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAssookkaa  RRooaadd,,        JJaannppaatthh,,  
NNeeww  DDeellhhii--111100000011                                                                                                                                          NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --  RReedduuccttiioonn  iinn  LLaasstt  PPaayy  DDrraawwnn  ooff  rreettiirreedd//rreettiirriinngg  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  bbyy  CCCCAAss  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  ssttaattuuttoorryy  rruulleess--  

iinntteerrvveennttiioonn  ssoouugghhtt  ffoorr  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt  --  rreegg..  
  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ggeennuuiinnee  iissssuueess  ooff  rreettiirreedd  aanndd  rreettiirriinngg  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  eemmppllooyyeeeess  
ffoorr  yyoouurr  ssyymmppaatthheettiicc  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt..  
  

11..  IInn  11999988,,  vviiddee  DDooTT  oorrddeerr  NNoo..11--4422//MMPPPP--9988((PPtt))  ddaatteedd  3311--1122--11999988,,  ttrraaiinneedd  PPhhoonnee  MMeecchhaanniiccss  wweerree  ppllaacceedd  iinn  
LLiinneemmaann  ppaayy  ssccaallee  dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  ssuuffffiicciieenntt  vvaaccaanncciieess  ooff  PPhhoonnee  MMeecchhaanniicc..  SSuubbsseeqquueennttllyy,,  tthheeyy  wweerree  ggiivveenn  rreegguullaarr  
PPhhoonnee  MMeecchhaanniicc  ppoossttiinnggss  aass  aanndd  wwhheenn  vvaaccaanncciieess  rreeppoorrtteedd..  SSoommee  ooff  tthhee  CCCCAAss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  CChheennnnaaii  PPCCCCAA,,  hhaavvee  
rreedduucceedd  tthhee  LLPPDD  ooff  ssuucchh  ooffffiicciiaallss  dduurriinngg  tthheeiirr  rreettiirreemmeenntt..  

22..  AAnnootthheerr  ccaassee  ooff  ssuucchh  aarrbbiittrraarryy  rreedduuccttiioonn  iinn  LLPPDD  iiss  rreeppoorrtteedd  ffrroomm  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorryy,,  MMuummbbaaii..  CCCCAA,,  MMuummbbaaii  hhaass  
rreessoorrtteedd  ttoo  rreedduuccttiioonn  ooff  LLPPDD  ooff  sseevveerraall  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  ooffffiicciiaallss  ddeennyyiinngg  tthheeiirr  uupp  ggrraaddaattiioonn  oonn  NNEEPPPP..  

33..  TThhoouussaannddss  ooff  ccaasseess  ooff  VVRRSS  rreettiirreeeess  aarree  ppeennddiinngg  uunnsseettttlleedd  dduuee  ttoo  ddiissppuutteedd  ppaayy  ffiixxaattiioonnss  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  rreessppeeccttiivvee  
CCCCAAss  ..  

44..  TThhee  ffaacctt  rreemmaaiinnss  tthhaatt  tthhee  ppllaacceemmeenntt  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ppaayy  ssccaallee  aanndd  tthhee  rreessuullttaanntt  ppaayy  ffiixxaattiioonn  aarree  ggiivveenn  iinn  tthhee  ccaassee  
ooff  eelliiggiibbllee  ooffffiicciiaallss  aafftteerr  pprrooppeerr  ssccrruuttiinnyy  aanndd  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittiieess..  SSoo,,  tthheerree  iiss  aabbssoolluutteellyy  nnoo  
jjuussttiiffiiccaattiioonn  iinn  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  LLPPDD  bbyy  tthhee  CCCCAAss  aafftteerr  1155--2200  yyeeaarrss..  

55..  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPoossttss  uunnddeerr  tthhee  ssaammee  MMiinniissttrryy  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  hhaass  iissssuueedd  nneecceessssaarryy  
iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ssiimmiillaarr  ccaasseess  vviiddee  NNoo..110000--11//22002200--PPeennssiioonn  ddaatteedd  2277tthh  JJuullyy,,  22002200..  ((ccooppyy  eenncclloosseedd  ffoorr  
rreeaaddyy  rreeffeerreennccee..}}..  DDooPP  hhaass  iissssuueedd  tthhiiss  lleetttteerr  bbaasseedd  oonn  tthhee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  rreecceeiivveedd  ffrroomm  DDOOPP&&PPWW..  TThhee  rreelleevvaanntt  
ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  iiss  rreepprroodduucceedd  hheerreeuunnddeerr;;  
  

““    77..33..22  RRuullee  ooff  PPaayy  aanndd  AAccccoouunnttss  OOffffiicceerr..  
        TThhee  PPAAOO  ccoonncceerrnneedd,,  kkeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhee  iinntteennttiioonn  iiss  nnoott  aa  ttoottaall  oovveerrhhaauull  oorr  aauuddiitt  ooff  tthhee  
eennttiirree        SSeerrvviiccee  BBooookk  oorr  rreeccoorrddss,,  bbuutt  oonnllyy  aa  ssccrruuttiinnyy  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ppuurrppoossee  oonn  hhaanndd,,  tthhaatt  
iiss  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  ppeennssiioonn  ppaappeerrss..  AAnnyy  ddeeffiicciieennccyy  oorr  iimmppeerrffeeccttiioonn  oorr  oommiissssiioonn  wwhhiicchh  ssttiillll  
rreemmaaiinnss  iinn  tthhee  rreeccoorrddss  wwiillll  bbee  iiggnnoorreedd  aatt  tthhiiss  ssttaaggee  aanndd  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee  
wwiillll  bbee  pprroocceeeeddeedd  wwiitthh  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  eennttrriieess  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  rreeccoorrddss,,  wwhhaatteevveerr  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  
ppeerrffeeccttiioonn  ttoo  bbrriinngg  tthheemm  bbyy  tthhaatt  ttiimmee  ..HHoowweevveerr,,  ffoorr  ssuucchh  cchheecckk  ooff  tthhee  ccoorrrreeccttnneessss  ooff  ppaasstt  
eemmoolluummeennttss,,  tthhee  cchheecckk  sshhoouulldd  bbee  tthhee  mmiinniimmuumm  tthhaatt  iiss  aabbssoolluutteellyy  nneecceessssaarryy,,  aanndd  iitt  sshhoouulldd  iinn  aannyy  
ccaassee  nnoott  ggoo  bbaacckk  ttoo  aa  ppeerriioodd  eeaarrlliieerr  tthhaann  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  2244  mmoonntthhss  pprreecceeddiinngg  tthhee  ddaattee  ooff  
rreettiirreemmeenntt..””  
  
  
  



  
  
  
  

66..  TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  vveerryy  cclleeaarr  tthhaatt  oouurr  CCCCAAss,,  iinn  tthhee  aabboovvee  rreeffeerrrreedd  ccaasseess,,  hhaavvee  aacctteedd  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  
rruulleess  aanndd  wwaarrrraannttss  ttoo  bbee  rreevviieewweedd  aanndd  ccoorrrreecctteedd  ssoo  tthhaatt  jjuussttiiccee  iiss  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  rreettiirreeeess..  

77..  WWee  ffeerrvveennttllyy  rreeqquueesstt  tthhee  iinntteerrvveennttiioonn  ooff  yyoouurr  ggoooodd  sseellff  ttoo  ccaauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ffoorr  aann  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  
ppaasstt  ccaasseess  aanndd  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  rreettiirreemmeenntt  ccaasseess..  

  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  
YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
KK..GG..  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
EEnnccll::  aass  aabboovvee  
  
CCooppyy  ttoo::    ((11))  SShhrrii  PP..KK..  SSiinnhhaa,,  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee))  &&  CCoonnttrroolllleerr  GGeenneerraall  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  AAccccoouunnttss  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff    

TTeelleeccoomm,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
      ((22))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011  

((33))  SShhrrii  SSaannjjaayy  AAggaarrwwaall,,  DDiirreeccttoorr  ((EEsssstt--  PPeennssiioonn)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  
DDeellhhii--111100000011..  

  
  
  
  


