
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001188//4466                                                                                                                                    2222..1111..22001188  
  

TToo  

  

((11))  TThhee  SSeeccrreettaarryy,,          ((22))  TThhee  CChhaaiirrmmaann  &&  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,    BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  NNiiggaamm  LLttdd..,,  

MMiinniissttrryy  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,      BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaavvaann,,  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,      JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011..    

NNeeww  DDeellhhii--111100  000011..                  
  

MMaaddaamm  //  SSiirr,,  

  

SSuubbjjeecctt::  --  SSuubbmmiittttiinngg  eexxppllaannaattoorryy  nnoottee  oonn  tthhee  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss  ffoorr  tthhee  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  ffrroomm  

0033..1122..22001188  --  rreegg..  

  

RReeff::  --    SSttrriikkee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  iissssuueedd  vviiddee  lleetttteerr  NNoo::  UUAA//22001188//4444  ddaatteedd  1155..1111..22001188..  
  

TThhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  hhaass  iissssuueedd  nnoottiiccee  ffoorr  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  ffrroomm  

0033..1122..22001188,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee..  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxppllaannaattoorryy  nnoottee,,  

oonn  tthhee  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  ssttrriikkee  nnoottiiccee,,  iiss  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  kkiinndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  

  

((11))  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177..  

IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  wwiitthh  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB  oonn  2244..0022..22001188,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  

MMiinnsstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  aassssuurree  tthhaatt,,  aa  CCaabbiinneett  NNoottee  wwoouulldd  

bbee  pprreeppaarreedd,,  ffoorr  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  CCaabbiinneett,,  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  ooff  

BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  HHoowweevveerr,,  tthhee  DDooTT,,  wwhhiicchh  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprreeppaarriinngg  tthhee  CCaabbiinneett  NNoottee,,  

hhaass  nnoott  ccoommpplleetteedd  tthhee  jjoobb  eevveenn  aafftteerr  tthhee  llaappssee  ooff  99  mmoonntthhss..  IItt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  tthhee  DDooTT  iiss  

nnoott  wwiilllliinngg  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  pprreesseenntt  

ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  EEvveerryyoonnee  kknnoowwss  tthhaatt  BBSSNNLL’’ss  rreevveennuuee  hhaass  ddrraassttiiccaallllyy  

ggoonnee  ddoowwnn,,  oonnllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  pprreeddaattoorryy  pprriicciinnggss  bbeeiinngg  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  RReelliiaannccee  JJiioo..  DDuuee  

ttoo  tthhee  ddiissrruuppttiioonn  ccrreeaatteedd  bbyy  RReelliiaannccee  JJiioo  iinn  tthhee  tteelleeccoomm  sseeccttoorr,,  eevveenn  AAiirrtteell  aanndd  VVooddaaffoonnee  

IIddeeaa  aarree  rruunnnniinngg  iinn  hhuuggee  lloosssseess..    
  

FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  aa  kknnoowwnn  ffaacctt  ttoo  eevveerryy  oonnee  tthhaatt,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ddiidd  nnoott  aallllooww  BBSSNNLL  ttoo  pprrooccuurree  

eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  iitt’’ss  mmoobbiillee  nneettwwoorrkkss  ffoorr  77  yyeeaarrss  ffrroomm  22000077,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  

ssoollee  rreeaassoonn  ffoorr  BBSSNNLL’’ss  ggooiinngg  iinnttoo  lloossss..  SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd  jjii,,  ffoorrmmeerr  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  

ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  hhaass  mmaaddee  ssttaatteemmeennttss  mmaannyy  ttiimmeess  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwiisshh  ttoo  qquuoottee  tthhee  ssttaatteemmeenntt  mmaaddee  bbyy  SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaaddjjii,,  

ffoorrmmeerr  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  iinn  hhiiss  iinntteerrvviieeww  ggiivveenn  ttoo  tthhee  CCNNBBCC--TTVV1188  oonn  2288..0022..22001155,,  

wwhheerreeiinn  hhee  hhaass  ssttaatteedd  oonn  rreeccoorrdd  aass,,  ““BBootthh  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  wweerree  iinn  pprrooffiitt  bbyy  tthhee  yyeeaarr  22000055--

22000066,,  tthhoouussaannddss  aanndd  tthhoouussaannddss  ooff  ccrroorree..  WWhhaatt  hhaappppeenneedd  iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  yyeeaarrss  tthhaatt  

tthheeyy  hhaavvee  ccoommee  uunnddeerr  ssuucchh  aa  ccrriittiiccaall  ssttaattee??  SSoommeetthhiinngg  wwhhiicchh  II  ccaann  ooppeennllyy  tteellll  yyoouu  ttooddaayy  

tthhaatt  eevveerryy  aatttteemmpptt  wwaass  mmaaddee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  eexxppaanndd..””    
  

HHeennccee,,  wwee  ssuubbmmiitt  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aalloonnee  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprreesseenntt  ffiinnaanncciiaall  

pprroobblleemmss  ooff  BBSSNNLL,,  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  nnoott  bbee  mmaaddee  ssccaappee  ggooaattss  ffoorr  tthhee  ssaammee..  



  

DDeessppiittee  tthhiiss,,  bbootthh  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaavvee  ccoolllleeccttiivveellyy  ttaakkeenn  vveerryy  sseerriioouuss  

eeffffoorrttss,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  BBSSNNLL’’ss  rreevveennuuee  iinnccrreeaasseedd,,  iitt’’ss  lloosssseess  wweenntt  ddoowwnn  aapppprreecciiaabbllyy  

aanndd  aallssoo  tthhee  CCoommppaannyy  mmaaddee  ooppeerraattiinngg  pprrooffiittss  iinn  22001144--1155,,  22001155--1166  aanndd  22001166--1177..  IInn  22001177,,  ssoo  

ffaarr  aass  mmoobbiillee  sseeggmmeenntt  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  BBSSNNLL  rreeccoorrddeedd  hhiigghheerr  ggrroowwtthh  rraattee  tthheenn  AAiirrtteell,,  

VVooddaaffoonnee  aanndd  IIddeeaa..  IInn  22001177,,  BBSSNNLL’’ss  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  mmoobbiillee  sseeggmmeenntt  wwaass  1111..5500%%..  WWhheerreeaass,,  

AAiirrtteell’’ss  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  mmoobbiillee  sseeggmmeenntt  wwaass  oonnllyy  99..1133%%..  TThhee  ggrroowwtthh  rreeccoorrddeedd  bbyy  VVooddaaffoonnee  

wwaass  aa  mmeeaaggrree  33..8833%%..  TThhee  ggrroowwtthh  ooff  IIddeeaa  wwaass  oonnllyy  33..1144%%..  IItt  iiss  aallssoo  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  

tthhaatt  BBSSNNLL  mmaaddee  tthhiiss  aacchhiieevveemmeenntt  wwiitthh  tthhee  22GG  aanndd  33GG,,  wwhhiillee  tthhee  ootthheerr  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  

hhaavvee  ddeeppllooyyeedd  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  tteecchhnnoollooggiieess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  44GG..  TThhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  

ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  llaauunncchheedd  mmaannyy  mmoovveemmeennttss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  BBSSNNLL’’ss  sseerrvviicceess  aanndd  aallssoo  

ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  rreevveennuuee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthheeyy  llaauunncchheedd  tthhee  ““CCuussttoommeerr  

DDeelliigghhtt  YYeeaarr””  iinn  22001144..  TThhee  ““IInntteennssiivvee  MMaarrkkeettiinngg  CCaammppaaiiggnn””  wwaass  llaauunncchheedd  iinn  22001155..  ““TThhee  

SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee  ((SSWWAASS))””  wwaass  llaauunncchheedd  iinn  22001166..  PPrreesseennttllyy,,  tthhee  ““BBSSNNLL  AAtt  YYoouurr  DDoooorr  

SStteeppss””,,  iiss  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd..        
  

IItt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aallrreeaaddyy  ggiivveenn  aa  bbaaiill  oouutt  

ppaacckkaaggee  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess,,  wwhhiicchh  aarree  ssttrreesssseedd  bbyy  tthhee  pprreeddaattoorryy  pprriicciinngg  ooff  

RReelliiaannccee  JJiioo..  IItt  iiss  aallssoo  lleeaarrnntt  ffrroomm  tthhee  mmeeddiiaa  tthhaatt,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  

iimmpplleemmeennttiinngg  oonnee  mmoorree  bbaaiill  oouutt  ppaacckkaaggee  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess..    
  

AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  hhoollddiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  

pprroobblleemmss  ooff  BBSSNNLL..  IItt  iiss  ddeennyyiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  cciittiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  pprroobblleemmss  

ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  TThhiiss  iiss  uunntteennaabbllee  aanndd  uunnaacccceeppttaabbllee..    
  

IItt  iiss  aallssoo  nnoott  oouutt  ooff  ppllaaccee  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt  tthhee  IITTSS  ooffffiicceerrss,,  wwhhoo  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  BBSSNNLL  

oonn  ddeeppuuttaattiioonn,,  aanndd  wwhhoo  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  ttoopp  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  hhaavvee  aallrreeaaddyy  

ggoott  tthheeiirr  ppaayy  rreevviissiioonn,,  aass  ppeerr  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  77tthh  CCPPCC..  TThhiiss  hhaass  ccrreeaatteedd  aann  

aannoommaalloouuss  ssiittuuaattiioonn  iinn  BBSSNNLL,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ttoopp  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ggoott  

tthheeiirr  ppaayy  rreevviissiioonn,,  wwhheerreeaass,,  tthheeiirr  ssuubboorrddiinnaattee  ooffffiicceerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  aarree  ddeenniieedd  ppaayy  

rreevviissiioonn..  SSuucchh  aann  aannoommaalloouuss  ssiittuuaattiioonn  iiss  nnoott  pprreevvaaiilliinngg  iinn  aannyy  PPSSUU..  HHeennccee,,  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  

ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt,,  sshhoouulldd  bbee  sseettttlleedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..          

  

((22))  AAlllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL..  

IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  2244..0022..22001188,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinnsstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  

kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  44GG  ssppeeccttrruumm  wwoouulldd  bbee  aallllootttteedd  ttoo  BBSSNNLL,,  aass  ppeerr  tthhee  tteerrmmss  aanndd  

ccoonnddiittiioonnss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  BBSSNNLL  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  eevveenn  aafftteerr  tthhee  llaappssee  ooff  99  

mmoonntthhss,,  BBSSNNLL  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aallllootttteedd  wwiitthh  44GG  ssppeeccttrruumm..  WWhheenn  aallll  tthhee  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess  aarree  

pprroovviiddiinngg  44GG  sseerrvviiccee,,  BBSSNNLL  iiss  ppllaacceedd  iinn  aa  mmiisseerraabbllee  ccoonnddiittiioonn  ooff  ccoommppeettiinngg  wwiitthh  tthheemm  wwiitthh  

22GG  aanndd  33GG..  TThhee  ddeellaayy  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iinn  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  

BBSSNNLL  iiss  vveerryy  uunnffoorrttuunnaattee..  IItt  iiss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  eexxppeeddiittiioouuss  aaccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  aalllloott  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL..  

  

((33))  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess..  

TThhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess,,  wwhhoo  aarree  aabbssoorrbbeedd  ffrroomm  tthhee  DDooTT,,  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ww..ee..ff..  

0011..0011..22001177..  BBootthh  tthhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  rreettiirreeeess,,  aarree  ccoovveerreedd  

bbyy  tthhee  ssaammee  rruulleess,,  vviizz..,,  tthhee  CCCCSS  PPeennssiioonn  RRuulleess  11997722..  RRuullee  3377AA  hhaass  bbeeeenn  ppuutt  iinn  ppllaaccee,,  ffoorr  

pprroovviiddiinngg  GGoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonn  ffrroomm  tthhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  ffuunndd  ooff  IInnddiiaa  ffoorr  tthhee  CCPPSSUU  eemmppllooyyeeeess  

aabbssoorrbbeedd  ffrroomm  GGoovvtt..  sseerrvviiccee  oonn  IIDDAA  ssccaalleess,,  ccoouunnttiinngg  tthhee  ccoommbbiinneedd  sseerrvviiccee..  WWhhiillee  tthhee  



CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  

ppeennssiioonneerrss  aarree  lleefftt  hhii

HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  

iimmpplleemmeenntt  rreevviissiioonn  oo

lliinnkkiinngg  tthhee  ppeennssiioonn  rreevv

wwhhiicchh  iiss  uunntteennaabbllee  a

iimmmmeeddiiaatteellyy  ggiivveenn  ppeenn
    

((44))  CCaallccuullaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn

TThhee  DDooTT  iiss  ccoolllleeccttiinngg  

WWhhiillee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthh

oonn  ddeeppuuttaattiioonn  iinn  BBSSNN

bbaassiicc  ppaayy,,  aass  ppeerr  FFRR  11

bbaasseedd  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuu

mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  2244..00

eennoouugghh  ttoo  ddiirreecctt  tthhee  

aapppplliiccaabbllee  ttoo  BBSSNNLL  iinn  tt

tthhee  DDooTT  hhaass  ssoo  ffaarr  nnoott

CCoommmmuunniiccaattiioonnss..  HHeenn

ffrroomm  BBSSNNLL,,  ccaallccuullaatteedd

aammoouunntt  ccoolllleecctteedd  ffrro

ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  sshhoouulldd  bb
  

((55))  SSeettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  lleefftt

TThhee  22nndd  PPRRCC  rreeccoommmm

eemmppllooyyeeeess,,  ttoowwaarrddss  ss

iimmpplleemmeenntteedd  tthhiiss  rreeccoo

pprreesseenntt  ffiinnaanncciiaall  ccoonndd

ffuuttuurree  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  

tthhaatt  tthhee  rreeccoommmmeennddaa

eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL,,  sshh
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  aabboovvee  ss

ttaakkeenn  ttoo  ssoollvvee  tthhee  iissssuu
  

  

  

  

CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSii

CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..  

  

  

  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  TThhee  PPrriivvaattee  SSeeccrreettaarryy  ttoo

  ((22))  TThhee  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmm

  ((33))  TThhee  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL

  ppeennssiioonneerrss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ggoott  tthheeiirr  ppeenn

iigghh  aanndd  ddrryy..  IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  wwiitthh  tthhee  A

SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aassssuurreedd  tthhaatt  ss

ooff  ppeennssiioonn  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  ffrroomm  0011..0011..2200

vviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  wwiitthh  tthhee  ppaayy  rreevviissiioonn  

aanndd  uunnaacccceeppttaabbllee..  WWee  ddeemmaanndd  tthhaatt  BBSSNN

nnssiioonn  rreevviissiioonn..  

nn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbaasseedd  oonn  bbaassiicc  ppaayy..  

 eexxcceessss  mmoonneeyy  ffrroomm  tthhee  BBSSNNLL,,  iinn  tthhee  nnaammee

hhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess,,  aass  wweellll  aa

NNLL,,  tthhee  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  bbeeiinngg  ccaallccuull

111166..  HHoowweevveerr,,  tthhee  DDooTT  iiss  ccoolllleeccttiinngg  PPeennssiioonn

uumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ooff  eeaacchh  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeee

0022..22001188,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinnsstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CC

SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  tthhaatt  oonnllyy  tthhee  GGoovveerrnnmm

tthhee  mmaatttteerr  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  WWee  aarree  ee

tt  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoo

nnccee,,  iitt  iiss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  DDooTT  sshhoouulldd  ccool

dd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy..  IItt  iiss  aallssoo  dd

roomm  BBSSNNLL  aallll  tthheessee  yyeeaarrss,,  oonn  aaccccoouunntt  

bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreettuurrnneedd..    

tt  oouutt  iissssuueess  ooff  22nndd  PPRRCC..  

mmeennddeedd  tthhaatt  eeaacchh  PPSSUU  sshhoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee

ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss..  EEvveenntthhoouugghh,,  mmoosstt  

oommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  22nndd  PPRRCC,,  BBSSNNLL  hhaass  nnoott 

ddiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  ccaannnnoott  bbee  cciitteedd  aass  

ooff  tthhee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  EEmmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNN

aattiioonn  ooff  tthhee  22nndd  PPRRCC,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  ssuuppeerraannnn

hhoouulldd  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ffuullllyy..      

ssuubbmmiissssiioonnss,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  eexxppeeddiittiioouuss

uueess  aammiiccaabbllyy..    

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

iinngghh          CCoomm..  PP

          CCoonnvveenn

oo  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SS

mmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  SShhrraamm  SShhaakkttii  BBhhaawwaann,,  RRaaffii  MMaarrgg,, 

LL  BBooaarrdd,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011 

nnssiioonn  rreevviissiioonn,,  tthhee  BBSSNNLL  

AAUUAABB  oonn  2244..0022..22001188,,  tthhee  

sstteeppss  wwoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ttoo  

001177..  HHoowweevveerr,,  tthhee  DDooTT  iiss  

  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess,,  

NNLL  ppeennssiioonneerrss  sshhoouulldd  bbee  

ee  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn..  

aass  tthhee  DDooTT  ooffffiicceerrss  wwoorrkkiinngg  

llaatteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  aaccttuuaall  

nn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  BBSSNNLL,,  

ee,,  ssiinnccee  0011..0011..22000077..  IInn  tthhee  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  kkiinndd  

mmeenntt  RRuullee  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  

eexxttrreemmeellyy  ssoorrrryy  ttoo  ssaayy  tthhaatt  

oonn’’bbllee  MMiinnsstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

olllleecctt  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  

ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  eexxcceessss  

ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  

ee  3300%%  ooff  tthhee  ppaayy  ooff  iitt’’ss  

  ooff  tthhee  PPSSUUss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  

tt  iimmpplleemmeenntteedd  iitt  ffuullllyy..  TThhee  

aa  rreeaassoonn  ffoorr  ddeennyyiinngg  tthhee  

NNLL..  HHeennccee,,  iitt  iiss  ddeemmaannddeedd  

nnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  DDRR  

ss  mmeeaassuurreess  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  

PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  

nnoorr,,  AAUUAABB..  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii––  0011  

,  NNeeww  DDeellhhii--111100000011  


