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TToo  

  TThhee  SSeeccrreettaarryy  ((TTeelleeccoomm)),,          

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,                      

MMiinniissttrryy  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,                        

SSaanncchhaarr  BBhhaavvaann,,  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,                        

NNeeww  DDeellhhii--111100  000011..    

                

SSuubb::    RReeppllyyiinngg  DDooPP&&PPWW  qquueerriieess  oonn  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn  ----  VVeerryy  ppoossiittiivvee  aanndd  ssyymmppaatthheettiicc  ssttaanndd  ttaakkeenn  bbyy  

DDooPP&&PPWW  ttoo  sseettttllee  tthhee  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ffoorr  tthhee  pprree--22001177  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss..  TThhee  nneeggaattiivvee  aattttiittuuddee  

ooff  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ooffffiicceerrss  iinn  DDooTT  iinn  rreeppllyyiinngg  ttoo  tthhee  qquueerriieess  mmaaddee  bbyy  DDooPP&&PPWW  ddeellaayyiinngg  PPeennssiioonn  
rreevviissiioonn::  

RReeff::    11..  AAssssuurraannccee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn  MMiinniisstteerr  aanndd  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  iinn  tthhee  mmeeeettiinnggss  hheelldd  oonn  0022..1122..22001188  

aanndd  0033..1122..22001188  tthhaatt  GGoovvtt  ddeecciiddeedd  ttoo  ddeelliinnkk  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  ffrroomm  tthhee  ppaayy  

rreevviissiioonn..  

22..  AAUUAABB  lleetttteerr  NNoo::  UUAA//22001199//6688  ddaatteedd  3311..0011..22001199  

33..  DDooPP&&PPWW  lleetttteerr  NNoo::  4400//0022//22001199——PP&&PPWW((DD))//4400550044  ddaatteedd  aatt  NNeeww  DDeellhhii  0088..0033..22001199  ttoo  DDDDGG((EEsstttt)),,  

DDooTT..  

RReessppeecctteedd  MMaaddaamm,,  

OOnn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwoorrkkiinngg  iinn  DDooTT  wweerree  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL  ww..ee..ff..  0011..1100..22000000  wwiitthh  tthhee  

aassssuurraannccee  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  AAccccoorrddiinnggllyy  RRuullee--3377AA  wwaass  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  CCCCSS  

PPeennssiioonn  RRuulleess,,  11997722  ttoo  eennssuurree  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  oonn  tthhee  ccoommbbiinneedd  sseerrvviiccee  rreennddeerreedd  iinn  DDooTT  aanndd  BBSSNNLL,,  oonn  

IIDDAA  ssccaalleess..    IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  aabboovvee  pprroovviissiioonnss,,  DDooTT  rreevviisseedd  tthhee  ppeennssiioonn  ooff  pprree--22000077  ppeennssiioonneerrss//ffaammiillyy  
ppeennssiioonneerrss  ooff  BBSSNNLL  oonn  1155..0033..22001111..  SSiinnccee  nnoo  rruullee  wwaass  ffrraammeedd  ffoorr  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss,,  

DDooTT  iimmpplleemmeenntteedd  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  UUnniioonn  CCaabbiinneett  wwiitthh  3300%%  ffiittmmeenntt,,  tthhee  ffiittmmeenntt  

aalllloowweedd  bbyy  tthhee  DDPPEE  ffoorr  CCPPSSUUss  ffoorr  22nndd  PPaayy  rreevviissiioonn..  UUnniiffoorrmm  3300%%  ffiittmmeenntt  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  22nndd  PPRRCC  eexxtteennddeedd  

ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  ffoorr  EExxeeccuuttiivvee  aanndd  NNoonn  EExxeeccuuttiivvee  ccaatteeggoorriieess..  TThhiiss  hhaass  cceerrttaaiinnllyy  bbeeccoommee  aa  cclleeaarr  

pprreecceeddeennccee  ffoorr  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss..  

OOnn  0033..0088..22001177,,  tthhee  DDPPEE  iissssuueedd  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  33rrdd  PPaayy  rreevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt..  TThhee  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ooff  

GGoovvtt..  ppeennssiioonneerrss  rreettiirreedd  ffrroomm  BBSSNNLL  ccaannnnoott  bbee  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  ppaayy  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess  dduuee  ttoo  

tthhee  rreeaassoonnss  mmeennttiioonneedd  iinn  AAUUAABB  lleetttteerr  ddaatteedd  3311..0011..22001199..  

IItt  iiss  aallrreeaaddyy  aassssuurreedd  aanndd  aannnnoouunncceedd  bbyy  HHoonn  MMooSSCC  aanndd  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  iinn  tthhee  mmeeeettiinnggss  hheelldd  oonn  0022..1122..22001188  

aanndd  0033..1122..22001188  tthhaatt  GGoovvtt..  ddeecciiddeedd  ttoo  ddeelliinnkk  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  pprree--22001177  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  ffrroomm  tthhee  ppaayy  

rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  HHoowweevveerr  DDooTT  lleetttteerr  ttoo  DDooPP&&PPWW  ddooeess  nnoott  rreefflleecctt  tthhiiss  ddeecciissiioonn  aanndd  llaacckk  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  oorr  pprrooppoossaall  ooff  DDooTT  ffoorr  ddeelliinnkkiinngg  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffrroomm  ppaayy  rreevviissiioonn..  WWiitthhoouutt  aa  pprrooppoossaall  

ffrroomm  DDooTT,,  DDooPP&&PPWW  iiss  uunnlliikkeellyy  ttoo  ggiivvee  aannyy  ooppiinniioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  AAss  ppeerr  DDooPP&&PPWW,,  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  iiss  ttoo  bbee  

wwoorrkkeedd  oouutt  aanndd  ssuuggggeesstteedd  bbyy  DDooTT..  

DDooPP&&PPWW  vviiddee  tthhee  IIDD  NNoottee  ooff  eevveenn  nnoo..  ddaatteedd  1144..0011..22001199  ttoo  DDooTT  hhaass  ssoouugghhtt  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ffrroomm  DDooTT  oonn  iittss  

pprrooppoossaall  ffoorr  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ffoorr  pprree--22001177  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss..  HHoowweevveerr,,  nnoo  rreeppllyy  iiss  sseenntt  bbyy  tthhee  DDooTT  ssoo  ffaarr..  

AAggaaiinn  DDooPP&&PPWW  hhaass  sseenntt  aa  rreemmiinnddeerr  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  oonn  0088..0033..22001199,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  33  aabboovvee,,  

iinn  wwhhiicchh  iitt  hhaadd  ssoouugghhtt  ccllaarriiffiiccaattiioonnss//pprrooppoossaallss  ffrroomm  DDooTT..  IInn  tthhee  lleetttteerr  ffrroomm  DDooPP&&PPWW  ttoo  DDDDGG((EEsstttt)),,  DDooTT  

ddaatteedd  0088..0033..22001199,,  iitt  iiss  ssttaatteedd  tthhaatt::  

22..  TThhiiss  DDeeppaarrttmmeenntt  hhaass  mmaaddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oobbsseerrvvaattiioonnss  oonn  tthhee  pprrooppoossaall  ooff  DDooTT  ffoorr  rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  
ooff  tthhee  ccoommbbiinneedd  sseerrvviiccee  aabbssoorrbbeeee  ppeennssiioonneerrss  ooff  BBSSNNLL//MMTTNNLL..  

((ii))    DDooTT  hhaass  nnoott  cclleeaarrllyy  bbrroouugghhtt  oouutt  aass  ttoo  wwhhaatt  wwoouulldd  bbee  tthhee  ffoorrmmuullaa  ffoorr  rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  oonn  pprree--22001177  

aabbssoorrbbeeee  ppeennssiioonneerrss  aanndd  wwhhaatt  wwoouulldd  bbee  ffiinnaanncciiaall  iimmpplliiccaattiioonnss  oonn  rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  aass  ppeerr  tthhaatt  ffoorrmmuullaa..    

  



  

((iiii))    IItt  hhaass  bbeeeenn  ssttaatteedd  bbyy  DDooTT  tthhaatt  ppaayy  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess  hhaass  nnoott  bbeeeenn  rreevviisseedd  iinn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  33rrdd  PPRRCC,,  ssiinnccee  tthheessee  eennttiittiieess  hhaadd  nnoott  ffuullffiilllleedd  tthhee  pprree--ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  ggrraanntt  ooff  tthhee  

ffaacciilliittyy  ttoo  tthheessee  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess..  TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL//MMTTNNLL  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  oonn  

tthhee  ssaammee  ppaayy  wwhhiicchh  tthheeyy  wweerree  ggeettttiinngg  bbeeffoorree  0011..0011..22001177..  IInn  tthhaatt  ccaassee  tthhee  eexxiissttiinngg  GGoovvtt  eemmppllooyyeeeess  

wwoouulldd  aallssoo  bbee  ggeettttiinngg  ppeennssiioonn  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  uunnrreevviisseedd  22nndd  PPRRCC  ppaayy  ssccaallee//ppaayy..  IInn  ccaassee  ppeennssiioonn  ooff  tthhee  ppaasstt  

ppeennssiioonneerrss  iiss  rreevviisseedd,,  tthheeiirr  rreevviisseedd  ppeennssiioonn  wwoouulldd  bbeeccoommee  hhiigghheerr  tthhaann  ppeennssiioonn  ttoo  bbee  ffiixxeedd  oonn  rreettiirreemmeenntt  

ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  eemmppllooyyeeeess..  TThhiiss  wwiillll  ccrreeaattee  aann  aannoommaalloouuss  ssiittuuaattiioonn  iinn  BBSSNNLL//MMTTNNLL  aass  tthhee  ppaasstt  ppeennssiioonneerrss  

wwoouulldd  bbee  ggeettttiinngg  mmoorree  ppeennssiioonn  tthhaann  tthhee  ffrreesshhllyy  rreettiirreedd  ppeennssiioonneerrss..  DDooTT,,  tthheerreeffoorree,,  nneeeeddss  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  

aass  ttoo  hhooww  tthheeyy  pprrooppoossee  ttoo  rreessoollvvee  tthhiiss  aannoommaallyy..  

33..          ----------..  HHoowweevveerr,,  tthhee  rreeqquuiissiittee  ccllaarriiffiiccaattiioonnss//pprrooppoossaall  hhaass  nnoott  bbeeeenn  rreecceeiivveedd  ffrroomm  DDooTT  ssoo  ffaarr..  

AAUUAABB  vviiddee  lleetttteerr  ddaatteedd  3311..0011..22001199  uunnddeerr  rreeff..  22  aabboovvee  hhaass  ggiivveenn  ccoonnccrreettee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn,,  

wwiitthhoouutt  ccrreeaattiinngg  aannyy  aannoommaallyy  aanndd  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  wwhhiicchh  ccaann  bbee  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  DDooPP&&PPWW  ffoorr  ggiivviinngg  iittss  

aapppprroovvaall  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..  TToo  aavvooiidd  aann  aannoommaallyy  bbeettwweeeenn  sseerrvviinngg  aanndd  tthhee  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  pprriioorr  ttoo  

0011..0011..22001177,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeetthhoodd  ssuuggggeesstteedd  bbyy  AAUUAABB..    

aa))  TThhee  ppeennssiioonn//ffaammiillyy  ppeennssiioonn  ooff  tthhee  pprree--22001177  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  wwiillll  bbee  rreevviisseedd  ww..ee..ff  0011..0011..22001177  aass  ffoolllloowwss  

bbyy  aaddddiinngg  ttooggeetthheerr::  

ii))  TThhee  eexxiissttiinngg  ppeennssiioonn  //ffaammiillyy  ppeennssiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ccoommmmuutteedd  ppoorrttiioonn  ooff  ppeennssiioonn,,  iiff  aannyy  

iiii))  IIDDAA  aass  oonn  3311..1122..22001166..  

iiiiii))  FFiittmmeenntt  ooff  1155%%..  

bb))  FFoorr  tthhee  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess,,  ffiittmmeenntt  wwiillll  bbee  ccaallccuullaatteedd  aass  1155%%  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177  iittsseellff  aanndd  ppeennssiioonn  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  wwiillll  bbee  ppaaiidd  aaccccoorrddiinnggllyy  bbyy  BBSSNNLL..  HHoowweevveerr,,  ppaayymmeenntt  ooff  ppaayy,,  aalllloowwaanncceess  aanndd  ppeerrkkss  wwiillll  bbee  

mmaaddee  bbyy  BBSSNNLL  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  iittss  aaffffoorrddaabbiilliittyy..  IInn  tthhee  mmoonntthh  ooff  rreettiirreemmeenntt,,  tthhee  ppaayymmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  

bbaasseedd  oonn  ffuullll  1155%%  ffiittmmeenntt..      

AAnnoommaallyy  iiss  aallrreeaaddyy  ccrreeaatteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  CCeennttrraall  GGoovvtt..  ppeennssiioonneerrss  ggoott  tthhee  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn  ww..ee..ff  0011..0011..22001166  

aanndd  tthhee  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  wwhhoossee  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn  iiss  dduuee  ffrroomm  0011..0011..22001177..  NNooww,,  ssoommee  ooff  tthhee  ooffffiicceerrss  

ooccccuuppyyiinngg  ccrruucciiaall  ppoossiittiioonnss  iinn  DDooTT  aanndd  nnoott  ttooookk  aabbssoorrppttiioonn  iinn  BBSSNNLL  aarree  ttaakkiinngg  BBSSNNLL’’ss  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  aass  

aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  sseettttllee  tthhee  ssccoorreess  aanndd  eevveenn  ttoo  rreedduuccee  tthhee  PPeennssiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss..  TThhiiss  aattttiittuuddee  ooff  

tthhee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  MMiinniissttrryy  iiss  sseeeenn  oonnllyy  iinn  DDooTT,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthheerree  aarree  nnuummbbeerr  ooff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  MMiinniissttrriieess  

ddeeaalliinngg  wwiitthh  sseevveerraall  CCPPSSUUss..  OOnnccee  aaggaaiinn  yyoouurr  iinntteerrvveennttiioonn  iiss  ssoolliicciitteedd  ttoo  sseenndd  aa  ppoossiittiivvee  pprrooppoossaall  ttoo  

DDooPP&&PPWW  ffoorr  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt  ffoorr  tthhee  pprree--22001177  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss..  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

  

CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh            CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  

      CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..                  CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..  

  
  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  TThhee  PPSS  ttoo  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

  ((22))  TThhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  &&  PPeennssiioonneerrss''  WWeellffaarree,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100000011  

  ((33))  TThhee  MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviicceess)),,  TTeelleeccoomm  CCoommmmiissssiioonn,,  SSaanncchhaarr  BBhhaavvaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

  ((44))  TThhee  MMeemmbbeerr  ((FFiinn)),,  TTeelleeccoomm  CCoommmmiissssiioonn,,  SSaanncchhaarr  BBhhaavvaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

  ((55))  TThhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy((TT)),,  DDooTT,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

  ((66))  TThhee  CChhaaiirrmmaann  &&  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  BBSSNNLL,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011    

  ((77))  TThhee  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL  BBooaarrdd,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

  ((88))  TThhee  GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

  


