
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

  

NNoo::  UUAA//22001177//2299                                                                              3311..0077..22001188  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  MMaannoojj  SSiinnhhaa  JJii,,  

HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    

AAsshhookkaa  RRooaadd,,  

NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011  
  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,  
  

SSuubbjjeecctt::  --  NNoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  

SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  2244..0022..22001188,,  wwiitthh  tthhee  AAllll  

UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  --  rreegg..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  
  

TThhee  HHoonn’’bbllee  MMiinnsstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  mmeeeett  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  

AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  oonn  2244..0022..22001188,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aassssuurraanncceess  wweerree  ggiivveenn::--  
  

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

TThhee  HHoonn’’bbllee  MMiinnsstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  aassssuurree  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  

aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  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  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprreeppaarriinngg  tthhee  CCaabbiinneett  NNoottee,,  iiss  ddrraaggggiinngg  iitt’’ss  ffeeeett  aanndd  hhaass  nnoott  

ccoommpplleetteedd  tthhee  jjoobb,,  eevveenn  aafftteerr  tthhee  llaappssee  ooff  55  mmoonntthhss..      
  

((22))  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  iinnsseerrtteedd  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  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ggoott  tthheeiirr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn,,  tthhee  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  aarree  

lleefftt  hhiigghh  aanndd  ddrryy..  TThhee  DDooTT,,  wwhhiicchh  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  

tthhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess,,  hhaass  nnoott  ttaakkeenn  aannyy  aaccttiioonn  iinn  tthhaatt  ddiirreeccttiioonn..  
  

((33))  CCaallccuullaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbaasseedd  oonn  bbaassiicc  ppaayy..  

IItt  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinnsstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  tthhaatt,,  tthhee  DDooTT  iiss  ccoolllleeccttiinngg  eexxcceessss  mmoonneeyy  ffrroomm  tthhee  BBSSNNLL,,  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  

PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn..  WWhhiillee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess,,  aass  wweellll  aass  

tthhee  DDooTT  ooffffiicceerrss  wwoorrkkiinngg  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  iinn  BBSSNNLL,,  tthhee  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  bbeeiinngg  ccaallccuullaatteedd  

bbaasseedd  oonn  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy,,  iinnsstteeaadd  ooff  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  

ooff  FFRR  111166..  HHoowweevveerr,,  tthhee  DDooTT  iiss  ccoolllleeccttiinngg  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  BBSSNNLL,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  

mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ooff  eeaacchh  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeee,,  ssiinnccee  0011..0011..22000077..  IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  

oonn  2244..0022..22001188,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinnsstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  ddiirreecctt  

tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  tthhaatt  oonnllyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  RRuullee  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  aapppplliiccaabbllee  



ttoo  BBSSNNLL,,  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  WWee  aarree  eexxttrreemmeellyy  ssoorrrryy  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  DDooTT  

hhaass  ssoo  ffaarr  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinnsstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss..  

  

((44))  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  pprrooppoossaallss  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  BBSSNNLL  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  eevveenn  aafftteerr  tthhee  llaappssee  ooff  55  mmoonntthhss,,  tthhee  DDooTT  

hhaass  nnoott  ttaakkeenn  aannyy  aaccttiioonn  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  aassssuurraannccee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinnsstteerr  ooff  SSttaattee  

ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss..  AAbbnnoorrmmaall  ddeellaayy  iinn  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL  iiss  aaddvveerrsseellyy  

aaffffeeccttiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..    
  

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

wwaass  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  ssaayy  tthhaatt  ppeerriiooddiiccaall  rreevviieeww  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  

AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  wwoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  ttoo  aasssseessss  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

aassssuurraanncceess..  HHoowweevveerr,,  nnoo  ssuucchh  mmeeeettiinngg  hhaass  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd  ssoo  ffaarr..  TThhee  bbeesstt  eeffffoorrttss  

ttaakkeenn  bbyy  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL,,  ttoo  mmeeeett  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  ttoo  

ffiinndd  oouutt  tthhee  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess,,  hhaavvee  nnoott  yyiieellddeedd  

aannyy  rreessuulltt..      
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  eeaarrnneessttllyy  ssoolliicciitt  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn,,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  aassssuurraanncceess  

ggiivveenn  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  2244..0022..22001188  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..    
  

  

  

  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  0011  
                            ((22))  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  0011  

  
  

  


