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11..  PPeettiittiioonneerrss  bbyy  tthhiiss  wwrriitt  ppeettiittiioonn  uunnddeerr  AArrttiiccllee  222266  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IInnddiiaa,,  sseeeekk  tthhee  rreelliieeff  ooff  bbeeiinngg  ggrraanntteedd  ppaayy  
rreevviissiioonn  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  11..1111..22000077  aanndd  wwiitthh  ffuurrtthheerr  aanndd  ccoonnsseeqquueennttiiaall  rreelliieeffss  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  aarrrreeaarrss,,  rreevviisseedd  
ppeennssiioonn,,  eettcc..  PPeettiittiioonneerrss  aarree  tthhoossee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ttooookk  vvoolluunnttaarryy  rreettiirreemmeenntt  ffrroomm  tthhee  rreessppoonnddeenntt//IIFFCCII  
LLiimmiitteedd//eemmppllooyyeerr  uunnddeerr  tthhee  VVRRSS  SScchheemmee  ooff  22000088..  VVoolluunnttaarryy  rreettiirreemmeenntt  wwaass  ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  wwiitthh  eeffffeecctt  
ffrroomm  2255..22..22000088  aanndd  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  hhaavvee  rreecceeiivveedd  tthheeiirr  ccoommpplleettee  mmoonneettaarryy  ppaacckkaaggeess  uunnddeerr  tthhee  rreelleevvaanntt  VVRRSS  
SScchheemmee..  
22..  PPeettiittiioonneerrss  ccllaaiimm  tthhaatt  tthhee  eexxiissttiinngg  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  rreessppoonnddeenntt//eemmppllooyyeerr  hhaavvee  bbeeeenn  ggrraanntteedd  rreevviissiioonn  ooff  ppaayy  ssccaalleess  
aass  ppeerr  tthhee  mmeemmoorraanndduumm  ooff  tthhee  rreessppoonnddeenntt//eemmppllooyyeerr  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg  oonn  1166..77..22001133  aanndd  bbyy  wwhhiicchh  
mmeemmoorraanndduumm  tthhee  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaalleess  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  aapppplliiccaabbllee  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  11..1111..22000077  ttoo  tthhee  eexxiissttiinngg  
eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  rreessppoonnddeenntt//eemmppllooyyeerr..  PPeettiittiioonneerrss  pplleeaadd  tthhaatt  ssiinnccee  ppeettiittiioonneerrss  wweerree  ggrraanntteedd  vvoolluunnttaarryy  rreettiirreemmeenntt  
oonnllyy  oonn  2255..22..22000088,,  hheennccee,,  ppeettiittiioonneerrss  mmuusstt  nnooww  bbee  ggrraanntteedd  eennhhaanncceedd  ppaayy  ssccaalleess,,  iinnsstteeaadd  ooff  ppaayy  ssccaalleess  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  
wwhhiicchh  VVRRSS  wwaass  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ppeettiittiioonneerrss,,  aanndd  ppeettiittiioonneerrss  aaccccoorrddiinnggllyy  mmuusstt  bbee  ggrraanntteedd  hhiigghheerr  ppeennssiioonn  aass  aallssoo  aarrrreeaarrss  
aanndd  ootthheerr  ccoonnsseeqquueennttiiaall  rreelliieeffss..  TThhee  rreelliieeff  ccllaauussee  ooff  tthhee  wwrriitt  ppeettiittiioonn  rreeaaddss  aass  uunnddeerr::--  
""((aa))  ttoo  iissssuuee  aa  wwrriitt  ooff  mmaannddaammuuss  oorr  aannyy  ootthheerr  wwrriitt,,  oorrddeerr  oorr  ddiirreeccttiinngg  ddiirreeccttiinngg  tthhee  rreessppoonnddeenntt  IIFFCCII  ttoo  ggiivvee  tthhee  
bbeenneeffiittss  ooff  ppaayy  rreevviissiioonn  ttoo  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  ww..ee..ff..  0011..1111..22000077  iinn  rreessppeecctt  ooff  rreevviisseedd  ppeennssiioonn  aalloonnggwwiitthh  iinntteerreesstt  oonn  IIFFCCII  
PPrriimmee  LLeennddiinngg  RRaattee  iinncclluuddiinngg  aarrrreeaarrss,,  rreevviisseedd  ppeennssiioonn  aanndd  aallll  ccoonnsseeqquueennttiiaall  bbeenneeffiittss..""  
33..  OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  rreelliiaannccee  iiss  ppllaacceedd  uuppoonn  tthhee  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  DD..SS..  NNaakkaarraa  
aanndd  OOtthheerrss  VVss..  UUnniioonn  ooff  IInnddiiaa  ((11998833))  11  SSCCCC  330055  ttoo  aarrgguuee  tthhaatt  oonnccee  ppaayy  ssccaalleess  aarree  cchhaannggeedd  tthheenn  eeaarrlliieerr  rreettiirreedd  
ppeennssiioonneerrss  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  iinnccrreeaasseedd  ppeennssiioonn  aanndd  eeaarrlliieerr  ppeennssiioonneerrss  ttoo  nnoott  ggeett  ppeennssiioonn  aatt  tthhee  eeaarrlliieerr  ppaayy  ssccaalleess  oonn  
wwhhiicchh  ppeennssiioonn  wwaass  bbeeiinngg  ggrraanntteedd  ttoo  ppeennssiioonneerrss  aanndd  tthheerreeffoorree  ppeettiittiioonneerrss  wwhhoo  aarree  VVRRSS  oopptteeeess  mmuusstt  aallssoo  ggeett  hhiigghheerr  
ppeennssiioonn  ccaallccuullaatteedd  aatt  llaatteerr  iimmpplleemmeenntteedd  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaallee  ggrraanntteedd  ssuubbsseeqquueennttllyy  ttoo  tthheenn  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  
rreessppoonnddeenntt//eemmppllooyyeerr..  PPaarraa  4466  ooff  tthhee  jjuuddggmmeenntt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  DD..SS..  NNaakkaarraa  ((ssuupprraa))  iiss  rreelliieedd  uuppoonn,,  aanndd  wwhhiicchh  ppaarraa  
rreeaaddss  aass  uunnddeerr::--  



""4466..  BByy  oouurr  aapppprrooaacchh,,  aarree  wwee  mmaakkiinngg  tthhee  sscchheemmee  rreettrrooaaccttiivvee??  TThhee  aannsswweerr  iiss  eemmpphhaattiiccaallllyy  iinn  tthhee  nneeggaattiivvee..  TTaakkee  aa  
ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvvaanntt  wwhhoo  rreettiirreedd  oonn  AApprriill  11,,  11997799..  HHee  wwoouulldd  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  lliibbeerraalliisseedd  ppeennssiioonn  sscchheemmee..  BByy  tthhaatt  
ttiimmee  hhee  hhaadd  ppuutt  iinn  qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee  ooff  3355  yyeeaarrss..  HHiiss  lleennggtthh  ooff  sseerrvviiccee  iiss  aa,,  rreelleevvaanntt  ffaaccttoorr  ffoorr  ccoommppuuttaattiioonn  ooff  
ppeennssiioonn..  HHaass  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  mmaaddee  iitt  rreettrrooaaccttiivvee,,  3355  yyeeaarrss  bbaacckkwwaarrdd  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ccaassee  ooff  aa  GGoovveerrnnmmeenntt  sseerrvvaanntt  
wwhhoo  rreettiirreedd  oonn  3300tthh  MMaarrcchh,,  11997799??  CCoonncceepptt  ooff  qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee  ttaakkeess  nnoottee  ooff  lleennggtthh  ooff  sseerrvviiccee,,  aanndd  ppeennssiioonn  
qquuaannttuumm  iiss  ccoorrrreellaatteedd  ttoo  qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee..  IIss  iitt  rreettrrooaaccttiivvee  ffoorr  3355  yyeeaarrss  ffoorr  oonnee  aanndd  nnoott  rreettrrooaaccttiivvee  ffoorr  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  
rreettiirreedd  ttwwoo  ddaayyss  eeaarrlliieerr..  IItt  mmuusstt  bbee  rreemmeemmbbeerreedd  tthhaatt  ppeennssiioonn  iiss  rreellaattaabbllee  ttoo  qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee..  IItt  hhaass  ccoorrrreellaattiioonn  ttoo  
tthhee  aavveerraaggee  eemmoolluummeennttss  aanndd  tthhee  lleennggtthh  ooff  sseerrvviiccee..  
AAnnyy  lliibbeerraalliissaattiioonn  wwoouulldd  pprroo  ttaannttoo  bbee  rreettrrooaaccttiivvee  iinn  tthhee  nnaarrrrooww  sseennssee  ooff  tthhee  tteerrmm..  OOtthheerrwwiissee  iitt  iiss  aallwwaayyss  pprroossppeeccttiivvee..  
AA  ssttaattuuttee  iiss  nnoott  pprrooppeerrllyy  ccaalllleedd  aa  rreettrrooaaccttiivvee  ssttaattuuttee  bbeeccaauussee  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  rreeqquuiissiitteess  ffoorr  iittss  aaccttiioonn  iiss  ddrraawwnn  ffrroomm  aa  
ttiimmee  aanntteecceeddeenntt  ttoo  iittss  ppaassssiinngg..  AAssssuummiinngg  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaadd  nnoott  pprreessccrriibbeedd  tthhee  ssppeecciiffiieedd  ddaattee  aanndd  tthheerreebbyy  
pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhoossee  rreettiirriinngg  pprree  aanndd  ppoosstt  tthhee  ssppeecciiffiieedd  ddaattee  wwoouulldd  aallll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  lliibbeerraalliisseedd  ppeennssiioonn  sscchheemmee,,  
uunnddoouubbtteeddllyy,,  iitt  wwoouulldd  bbee  bbootthh  pprroossppeeccttiivvee  aanndd  rreettrrooaaccttiivvee..  OOnnllyy  tthhee  ppeennssiioonn  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  rreeccoommppuutteedd  iinn  tthhee  lliigghhtt  
ooff  tthhee  ffoorrmmuullaa  eennaacctteedd  iinn  tthhee  lliibbeerraalliisseedd  ppeennssiioonn  sscchheemmee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ffrroomm  tthhee  ddaattee  tthhee  rreevviisseedd  sscchheemmee  ccoommeess  iinnttoo  
ffoorrccee..  AAnndd  bbeewwaarree  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  aa  nneeww  sscchheemmee,,  iitt  iiss  oonnllyy  aa  rreevviissiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  sscchheemmee..  IItt  iiss  nnoott  aa  nneeww  rreettiirraall  bbeenneeffiitt..  
IItt  iiss  aann  uuppwwaarrdd  rreevviissiioonn  ooff  aann  eexxiissttiinngg  bbeenneeffiitt..  IIff  iitt  wwaass  aa  wwhhoollllyy  nneeww  ccoonncceepptt,,  aa  nneeww  rreettiirraall  bbeenneeffiitt,,  oonnee  ccoouulldd  hhaavvee  
aapppprreecciiaatteedd  aann  aarrgguummeenntt  tthhaatt  tthhoossee  wwhhoo  hhaadd  aallrreeaaddyy  rreettiirreedd  ccoouulldd  nnoott  eexxppeecctt  iitt..  IItt  ccoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  uurrggeedd  tthhaatt  iitt  iiss  aann  
iinncceennttiivvee  ttoo  aattttrraacctt  tthhee  ffrreesshh  rreeccrruuiittss..  PPeennssiioonn  iiss  aa  rreewwaarrdd  ffoorr  ppaasstt  sseerrvviiccee..  IItt  iiss  uunnddoouubbtteeddllyy  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  sseerrvviiccee  
bbuutt  nnoott  aann  iinncceennttiivvee  ttoo  aattttrraacctt  nneeww  eennttrraannttss  bbeeccaauussee  iiff  iitt  wwaass  ttoo  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  nneeww  eennttrraannttss  oonnllyy,,  iitt  wwoouulldd  bbee  
pprroossppeeccttiivvee  aatt  ssuucchh  ddiissttaannccee  ooff  tthhiirrttyy--ffiivvee  yyeeaarrss  ssiinnccee  iittss  iinnttrroodduuccttiioonn..  BBuutt  iitt  ccoovveerrss  aallll  tthhoossee  iinn  sseerrvviiccee  wwhhoo  eenntteerreedd  
tthhiirrttyy--ffiivvee  yyeeaarrss  bbaacckk..  PPeennssiioonn  iiss  tthhuuss  nnoott  aann  iinncceennttiivvee  bbuutt  aa  rreewwaarrdd  ffoorr  ppaasstt  sseerrvviiccee..  AAnndd  aa  rreevviissiioonn  ooff  aann  eexxiissttiinngg  
bbeenneeffiitt  ssttaannddss  oonn  aa  ddiiffffeerreenntt  ffoooottiinngg  tthhaann  aa  nneeww  rreettiirraall  bbeenneeffiitt..  AAnndd  eevveenn  iinn  ccaassee  ooff  nneeww  rreettiirraall  bbeenneeffiitt  ooff  ggrraattuuiittyy  
uunnddeerr  tthhee  PPaayymmeenntt  ooff  GGrraattuuiittyy  AAcctt,,  11997722  ppaasstt  sseerrvviiccee  wwaass  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  RReeccaallll  aatt  tthhiiss  ssttaaggee  tthhee  mmeetthhoodd  
aaddoopptteedd  wwhheenn  ppaayyssccaalleess  aarree  rreevviisseedd..  RReevviisseedd  ppaayyssccaalleess  aarree  iinnttrroodduucceedd  ffrroomm  aa  cceerrttaaiinn  ddaattee..  AAllll  eexxiissttiinngg  eemmppllooyyeeeess  
aarree  bbrroouugghhtt  oonn  ttoo  tthhee  rreevviisseedd  ssccaalleess  bbyy  aaddooppttiinngg  aa  tthheeoorryy  ooff  ffiittmmeennttss  aanndd  iinnccrreemmeennttss  ffoorr  ppaasstt  sseerrvviiccee..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  
bbeenneeffiitt  ooff  rreevviisseedd  ssccaallee  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  eenntteerr  sseerrvviiccee  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  ddaattee  ffiixxeedd  ffoorr  iinnttrroodduucciinngg  rreevviisseedd  
ssccaalleess  bbuutt  tthhee  bbeenneeffiitt  iiss  eexxtteennddeedd  ttoo  aallll  tthhoossee  iinn  sseerrvviiccee  pprriioorr  ttoo  tthhaatt  ddaattee..  TThhiiss  iiss  jjuusstt  aanndd  ffaaiirr..  NNooww  iiff  ppeennssiioonn  aass  wwee  
vviieeww  iitt,,  iiss  ssoommee  kkiinndd  ooff  rreettiirreemmeenntt  wwaaggeess  ffoorr  ppaasstt  sseerrvviiccee,,  ccaann  iitt  bbee  ddeenniieedd  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  rreettiirreedd  eeaarrlliieerr,,  rreevviisseedd  
rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  bbeeiinngg  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ffuuttuurree  rreettiirreeeess  oonnllyy..  TThheerreeffoorree,,  tthheerree  iiss  nnoo  ssuubbssttaannccee  iinn  tthhee  ccoonntteennttiioonn  tthhaatt  tthhee  
ccoouurrtt  bbyy  iittss  aapppp  rrooaacchh  wwoouulldd  bbee  mmaakkiinngg  tthhee  sscchheemmee  rreettrrooaaccttiivvee,,  bbeeccaauussee  iitt  iiss  iimmpplliicciitt  iinn  tthheeoorryy  ooff  wwaaggeess..""  
44..  PPeettiittiioonneerrss  aallssoo  ppllaaccee  rreelliiaannccee  uuppoonn  tthhee  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  AAllll  IInnddiiaa  RReesseerrvvee  BBaannkk  
RReettiirreedd  OOffffiicceerrss  AAssssoocciiaattiioonn  aanndd  OOtthheerrss  VVss..  UUnniioonn  ooff  IInnddiiaa  aanndd  AAnnootthheerr  11999922  SSuupppp  ((11))  SSCCCC  666644  ttoo  aarrgguuee  tthhaatt  
ppeennssiioonneerrss  hhaavvee  ttoo  bbee  ttrreeaatteedd  aass  aa  ddiiffffeerreenntt  ccllaassss  aanndd  tthhaatt  aallll  ppeennssiioonneerrss  wwhheetthheerr  oorrddiinnaarriillyy  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess  oorr  
ootthheerr  eemmppllooyyeeeess  ggeettttiinngg  VVRRSS  bbeenneeffiittss,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  jjuuddggmmeenntt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  DD..SS..  NNaakkaarraa  ((ssuupprraa))  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  
hhiigghheerr  ppeennssiioonn  aanndd  ppeennssiioonn  oonn  uunniiffoorrmm  bbaassiiss  oonn  hhiigghheerr  ssccaallee  ooff  ppaayy  aass  ggrraanntteedd  ttoo  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ccoonnttiinnuueedd  iinn  
sseerrvviicceess  eevveenn  aafftteerr  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  ggoott  VVRRSS  oonn  2255..22..22000088..  IItt  iiss  aallssoo  aarrgguueedd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  bbyy  ppllaacciinngg  
rreelliiaannccee  oonn  tthhiiss  jjuuddggmmeenntt  tthhaatt  ppeennssiioonneerrss  ccaannnnoott  bbee  ttrreeaatteedd  aass  eeqquuaall  wwiitthh  tthhoossee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ggeett  mmoonneettaarryy  
bbeenneeffiittss  uunnddeerr  tthhee  CCPPFF  SScchheemmee  iinnaassmmuucchh  aass  oonnllyy  tthhoossee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ggeett  bbeenneeffiittss  ooff  CCPPFF  SScchheemmee  ccaannnnoott  ggeett  
ppeennssiioonn..  PPaarraa  1100  ooff  tthhiiss  jjuuddggmmeenntt  iiss  rreelliieedd  uuppoonn  aanndd  tthhee  ssaammee  rreeaaddss  aass  uunnddeerr::--  
""1100..  NNaakkaarraa  jjuuddggmmeenntt  hhaass  iittsseellff  ddrraawwnn  aa  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  aann  eexxiissttiinngg  sscchheemmee  aanndd  aa  nneeww  sscchheemmee..  WWhheerree  aann  
eexxiissttiinngg  sscchheemmee  iiss  rreevviisseedd  oorr  lliibbeerraalliisseedd  aallll  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  ssaaiidd  sscchheemmee  mmuusstt  oorrddiinnaarriillyy  rreecceeiivvee  tthhee  
bbeenneeffiitt  ooff  ssuucchh  rreevviissiioonn  oorr  lliibbeerraalliissaattiioonn  aanndd  iiff  tthhee  SSttaattee  ddeessiirreess  ttoo  ddeennyy  iitt  ttoo  aa  ggrroouupp  tthheerreeooff,,  iitt  mmuusstt  jjuussttiiffyy  iittss  aaccttiioonn  
oonn  tthhee  ttoouucchhssttoonnee  ooff  AArrttiiccllee  1144  aanndd  mmuusstt  sshhooww  tthhaatt  aa  cceerrttaaiinn  ggrroouupp  iiss  ddeenniieedd  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  rreevviissiioonn//lliibbeerraalliissaattiioonn  oonn  
ssoouunndd  rreeaassoonn  aanndd  nnoott  eennttiirreellyy  oonn  tthhee  wwhhiimm  aanndd  ccaapprriiccee  ooff  tthhee  SSttaattee..  TThhee  uunnddeerrllyyiinngg  pprriinncciippllee  iiss  tthhaatt  wwhheenn  tthhee  SSttaattee  
ddeecciiddeess  ttoo  rreevviissee  aanndd  lliibbeerraalliissee  aann  eexxiissttiinngg  ppeennssiioonn  sscchheemmee  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  aauuggmmeennttiinngg  tthhee  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  ccoovveerr  
ggrraanntteedd  ttoo  ppeennssiioonneerrss,,  iitt  ccaannnnoott  oorrddiinnaarriillyy  ggrraanntt  tthhee  bbeenneeffiitt  ttoo  aa  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerrss  aanndd  ddeennyy  tthhee  ssaammee  ttoo  
ootthheerrss  bbyy  ddrraawwiinngg  aann  aarrttiiffiicciiaall  ccuutt--ooffff  lliinnee  wwhhiicchh  ccaannnnoott  bbee  jjuussttiiffiieedd  oonn  rraattiioonnaall  ggrroouunnddss  aanndd  iiss  wwhhoollllyy  uunnccoonnnneecctteedd  
wwiitthh  tthhee  oobbjjeecctt  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd..  BBuutt  wwhheenn  aann  eemmppllooyyeerr  iinnttrroodduucceess  aann  eennttiirreellyy  nneeww  sscchheemmee  wwhhiicchh  hhaass  nnoo  
ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  eexxiissttiinngg  sscchheemmee,,  ddiiffffeerreenntt  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  eenntteerr  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceessss..  OOnnee  ssuucchh  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  mmaayy  bbee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  sscchheemmee  aanndd  tthhee  eexxtteenntt  ooff  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeerr  ttoo  bbeeaarr  tthhee  
bbuurrddeenn..  KKeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  iittss  ccaappaacciittyy  ttoo  aabbssoorrbb  tthhee  ffiinnaanncciiaall  bbuurrddeenn  tthhaatt  tthhee  sscchheemmee  wwoouulldd  tthhrrooww,,  tthhee  eemmppllooyyeerr  



wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  ddeecciiddee  uuppoonn  tthhee  eexxtteenntt  ooff  aapppplliiccaabbiilliittyy  ooff  tthhee  sscchheemmee..  TThhaatt  iiss  wwhhyy  iinn  NNaakkaarraa  ccaassee  tthhiiss  CCoouurrtt  ddrreeww  aa  
ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  ccoonnttiinnuuaannccee  ooff  aann  eexxiissttiinngg  sscchheemmee  iinn  iittss  lliibbeerraalliisseedd  ffoorrmm  aanndd  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  wwhhoollllyy  nneeww  
sscchheemmee;;  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr  aallll  tthhee  ppeennssiioonneerrss  hhaadd  aa  rriigghhtt  ttoo  ppeennssiioonn  oonn  uunniiffoorrmm  bbaassiiss  aanndd  aannyy  ddiivviissiioonn  wwhhiicchh  
ccllaassssiiffiieedd  tthheemm  iinnttoo  ttwwoo  ggrroouuppss  bbyy  iinnttrroodduucciinngg  aa  ccuuttooffff  ddaattee  wwoouulldd  oorrddiinnaarriillyy  vviioollaattee  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  eeqquuaalliittyy  iinn  
ttrreeaattmmeenntt  uunnlleessss  tthheerree  iiss  ssttrroonngg  rraattiioonnaallee  ddiisscceerrnniibbllee  ffoorr  ssoo  ddooiinngg  aanndd  tthhee  ssaammee  ccaann  bbee  ssuuppppoorrtteedd  oonn  tthhee  ggrroouunndd  tthhaatt  
iitt  wwiillll  ssuubbsseerrvvee  tthhee  oobbjjeecctt  ssoouugghhtt  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd..  BBuutt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  nneeww  sscchheemmee,,  iinn  rreessppeecctt  wwhheerreeooff  tthhee  rreettiirreedd  
eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  nnoo  vveesstteedd  rriigghhtt,,  tthhee  eemmppllooyyeerr  ccaann  rreessttrriicctt  tthhee  ssaammee  ttoo  cceerrttaaiinn  ccllaassss  ooff  rreettiirreeeess,,  hhaavviinngg  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  
ffaacctt--ssiittuuaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  iitt  ccaammee  ttoo  bbee  iinnttrroodduucceedd,,  tthhee  eexxtteenntt  ooff  aaddddiittiioonnaall  ffiinnaanncciiaall  bbuurrddeenn  tthhaatt  iitt  wwiillll  tthhrrooww,,  tthhee  
ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeerr  ttoo  bbeeaarr  tthhee  ssaammee,,  tthhee  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  eexxtteennddiinngg  tthhee  sscchheemmee  ttoo  aallll  rreettiirreeeess  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  
ddaatteess  ooff  tthheeiirr  rreettiirreemmeenntt,,  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  rreeccoorrddss  ooff  eevveerryy  rreettiirreeee,,  eettcc..  IItt  mmuusstt  bbee  rreeaalliisseedd  tthhaatt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  
eemmppllooyyeeee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  CCPPFF  sscchheemmee  hhiiss  rreellaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  eemmppllooyyeerr  ccoommee  ttoo  aann  eenndd  oonn  hhiiss  rreettiirreemmeenntt  aanndd  rreecceeiipptt  
ooff  tthhee  CCPPFF  aammoouunntt  bbuutt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  ggoovveerrnneedd  uunnddeerr  tthhee  ppeennssiioonn  sscchheemmee  hhiiss  rreellaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  
eemmppllooyyeerr  mmeerreellyy  uunnddeerrggoo  aa  cchhaannggee  bbuutt  ddoo  nnoott  ssnnaapp  aallttooggeetthheerr..  TThhaatt  iiss  tthhee  rreeaassoonn  wwhhyy  tthhiiss  CCoouurrtt  iinn  NNaakkaarraa  ccaassee  
ddrreeww  aa  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  lliibbeerraalliissaattiioonn  ooff  aann  eexxiissttiinngg  bbeenneeffiitt  aanndd  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  ttoottaallllyy  nneeww  sscchheemmee..  IInn  tthhee  ccaassee  
ooff  ppeennssiioonneerrss  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  rreevviissee  tthhee  ppeennssiioonn  ppeerriiooddiiccaallllyy  aass  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  ffaallll  iinn  tthhee  rruuppeeee  vvaalluuee  aanndd  tthhee  rriissee  
iinn  pprriicceess  ooff  eesssseennttiiaall  ccoommmmooddiittiieess  nneecceessssiittaatteess  aann  aaddjjuussttmmeenntt  ooff  tthhee  ppeennssiioonn  aammoouunntt  bbuutt  tthhaatt  iiss  nnoott  tthhee  ccaassee  ooff  
eemmppllooyyeeeess  ggoovveerrnneedd  uunnddeerr  tthhee  CCPPFF  sscchheemmee,,  ssiinnccee  tthheeyy  hhaadd  rreecceeiivveedd  tthhee  lluummpp  ssuumm  ppaayymmeenntt  wwhhiicchh  tthheeyy  wweerree  aatt  
lliibbeerrttyy  ttoo  iinnvveesstt  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  wwoouulldd  yyiieelldd  ooppttiimmuumm  rreettuurrnn  wwhhiicchh  wwoouulldd  ttaakkee  ccaarree  ooff  tthhee  iinnffllaattiioonnaarryy  ttrreennddss..  TThhiiss  
ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhoossee  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  ppeennssiioonn  sscchheemmee  aanndd  tthhoossee  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  CCPPFF  sscchheemmee  hhaass  bbeeeenn  rriigghhttllyy  
eemmpphhaassiisseedd  bbyy  tthhiiss  CCoouurrtt  iinn  KKrriisshheennaa  ccaassee..""  
55..  IInn  mmyy  ooppiinniioonn,,  tthhee  wwrriitt  ppeettiittiioonn  iiss  nnoott  mmaaiinnttaaiinnaabbllee  aanndd  iiss  lliiaabbllee  ttoo  bbee  ddiissmmiisssseedd  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ddiirreecctt  rraattiioo  ooff  tthhee  
jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  AA..KK..  BBiinnddaall  aanndd  AAnnootthheerr  VVss..  UUnniioonn  ooff  IInnddiiaa  aanndd  OOtthheerrss  ((22000033))  55  
SSCCCC  116633  aanndd  tthhee  rreelleevvaanntt  ppaarraa  ooff  wwhhiicchh  jjuuddggmmeenntt  rreeaaddss  aass  uunnddeerr::  
""3344..  TThhiiss  sshhoowwss  tthhaatt  aa  ccoonnssiiddeerraabbllee  aammoouunntt  iiss  ttoo  bbee  ppaaiidd  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  eexx--  ggrraattiiaa  bbeessiiddeess  tthhee  tteerrmmiinnaall  bbeenneeffiittss  iinn  
ccaassee  hhee  ooppttss  ffoorr  vvoolluunnttaarryy  rreettiirreemmeenntt  uunnddeerr  tthhee  SScchheemmee  aanndd  hhiiss  ooppttiioonn  iiss  aacccceepptteedd..  TThhee  aammoouunntt  iiss  ppaaiidd  nnoott  ffoorr  ddooiinngg  
aannyy  wwoorrkk  oorr  rreennddeerriinngg  aannyy  sseerrvviiccee..  IItt  iiss  ppaaiidd  iinn  lliieeuu  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  hhiimmsseellff  lleeaavviinngg  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  oorr  
tthhee  iinndduussttrriiaall  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  ffoorreeggooiinngg  aallll  hhiiss  ccllaaiimmss  oorr  rriigghhttss  iinn  tthhee  ssaammee..  IItt  iiss  aa  ppaacckkaaggee  ddeeaall  ooff  ggiivvee  aanndd  ttaakkee..  
TThhaatt  iiss  wwhhyy  iinn  bbuussiinneessss  wwoorrlldd  iitt  iiss  kknnoowwnn  aass  ""GGoollddeenn  HHaannddsshhaakkee""..  TThhee  mmaaiinn  ppuurrppoossee  ooff  ppaayyiinngg  tthhiiss  aammoouunntt  iiss  ttoo  
bbrriinngg  aabboouutt  aa  ccoommppeettee  cceessssaattiioonn  ooff  tthhee  jjuurraall  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  eemmppllooyyeerr  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeee..  AAfftteerr  tthhee  aammoouunntt  
iiss  ppaaiidd  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeee  cceeaasseess  ttoo  bbee  uunnddeerr  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  oorr  tthhee  uunnddeerrttaakkiinngg,,  hhee  lleeaavveess  wwiitthh  aallll  
hhiiss  rriigghhttss  aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  qquueessttiioonn  ooff  hhiiss  aaggaaiinn  aaggiittaattiinngg  ffoorr  aannyy  kkiinndd  ooff  hhiiss  ppaasstt  rriigghhttss,,  wwiitthh  hhiiss  eerrssttwwhhiillee  eemmppllooyyeerr  
iinncclluuddiinngg  mmaakkiinngg  aannyy  ccllaaiimm  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppaayy  ssccaallee  ffoorr  aann  eeaarrlliieerr  ppeerriioodd..  IIff  tthhee  eemmppllooyyeeee  iiss  ssttiillll  
ppeerrmmiitttteedd  ttoo  rraaiissee  aa  ggrriieevvaannccee  rreeggaarrddiinngg  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppaayy  ssccaallee  ffrroomm  aa  rreettrroossppeeccttiivvee  ddaattee,,  eevveenn  aafftteerr  hhee  hhaass  oopptteedd  
ffoorr  VVoolluunnttaarryy  RReettiirreemmeenntt  SScchheemmee  aanndd  hhaass  aacccceepptteedd  tthhee  aammoouunntt  ppaaiidd  ttoo  hhiimm,,  tthhee  wwhhoollee  ppuurrppoossee  ooff  iinnttrroodduucciinngg  tthhee  
SScchheemmee  wwoouulldd  bbee  ttoottaallllyy  ffrruussttrraatteedd..""  ((eemmpphhaassiiss  aaddddeedd))  
66..  TThhee  aabboovvee  ppaarraa  ooff  tthhee  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  AA..KK..  BBiinnddaall  ((ssuupprraa))  lleeaavveess  nnoo  mmaannnneerr  ooff  
ddoouubbtt  tthhaatt  oonnccee  aann  eemmppllooyyeeee  ttaakkeess  VVRRSS  aanndd  rreecceeiivveess  aa  ggoollddeenn  hhaannddsshhaakkee,,  ssuucchh  aann  eemmppllooyyeeee  aafftteerrwwaarrddss  ccaannnnoott  
ccllaaiimm  aaddddiittiioonnaall  sseerrvviiccee  bbeenneeffiittss  ffrroomm  tthhee  eemmppllooyyeerr  oonn  aaccccoouunntt  ooff  hhiiss  sseerrvviicceess  rreennddeerreedd  iinn  tthhee  ppaasstt  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeerr..  
SSuupprreemmee  CCoouurrtt  hhaass  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ggoollddeenn  hhaannddsshhaakkee  iiss  tthhaatt  aa  ppeerrssoonn  bbeessiiddeess  ggeettttiinngg  hhiiss  nnoorrmmaall  tteerrmmiinnaall  
dduueess  aallssoo  ggeettss  aa  lluummppssuumm  ppaacckkaaggee  aanndd  tthhaatt  iiss  wwhhyy  tthhee  sscchheemmee  iiss  ccaalllleedd  aa  ggoollddeenn  hhaannddsshhaakkee..  IInn  oorrddiinnaarryy  ccaassee  ooff  
rreettiirreemmeenntt  oonn  tthhee  aaggee  ooff  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn,,  aa  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeee  ddooeess  nnoott  ggeett  aannyy  lluummppssuumm  ppaacckkaaggee  oonn  aaccccoouunntt  ooff  
sseevveerraannccee..  TThhee  llaasstt  lliinnee  ooff  tthhee  aaffoorreessaaiidd  ppaarraa  3344  mmaakkeess  iitt  cclleeaarr  tthhaatt  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  hhaass  ttaakkeenn  VVRRSS  iiss  nnoott  
ppeerrmmiitttteedd  ttoo  rraaiissee  aa  ggrriieevvaannccee,,  iinncclluuddiinngg  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppaayy  ssccaallee  ffoorr  tthhee  eeaarrlliieerr  ppeerriioodd  ooff  sseerrvviiccee  wwiitthh  tthhee  
eemmppllooyyeerr  ii..ee  aafftteerr  tthhee  eemmppllooyyeeee  hhaadd  oopptteedd  ffoorr  VVRRSS  SScchheemmee  aanndd  aacccceepptteedd  tthhee  ggoollddeenn  hhaannddsshhaakkee  aammoouunntt  ppaaiidd  ttoo  hhiimm  
uunnddeerr  tthhee  VVRRSS  SScchheemmee,,  tthhee  ccllaaiimm  ooff  ssuucchh  eemmppllooyyeeee  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  sseerrvviiccee  bbeenneeffiittss  wwhhoo  hhaass  ttaakkeenn  ssuucchh  VVRRSS  bbeenneeffiitt  
ccaannnnoott  bbee  aacccceepptteedd  aass  tthhee  ssaammee  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  ffrruussttrraattiioonn  ooff  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  VVRRSS  SScchheemmee..  
77..  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ccaatteeggoorriiccaall  rraattiioo  ooff  tthhee  jjuuddggmmeenntt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  AA..KK..  BBiinnddaall  ((ssuupprraa))  aanndd  tthhee  ffaaccttss  ooff  tthhee  pprreesseenntt  ccaassee  
wwhhiicchh  sshhooww  tthhaatt  ppeettiittiioonneerrss  hhaavvee  ttaakkeenn  uunnccoonnddiittiioonnaall  vvoolluunnttaarryy  rreettiirreemmeenntt  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  2255..22..22000088  aanndd  ttaakkeenn  aa  
ggoollddeenn  hhaannddsshhaakkee  aammoouunntt  pplluuss  ootthheerr  bbeenneeffiittss  iinn  „„ffuullll  aanndd  ffiinnaall  sseettttlleemmeenntt‟‟,,  hheennccee,,  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  nnooww  ccaannnnoott  ccllaaiimm  
aannyy  mmoonneettaarryy  bbeenneeffiittss  ooff  aa  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaallee,,  aanndd  wwhhiicchh  rreelliieeff  iiff  aalllloowweedd  wwoouulldd  ffrruussttrraattee  tthhee  VVRRSS  SScchheemmee  aass  hheelldd  iinn  



tthhee  ccaassee  ooff  AA..KK..  BBiinnddaall  ((ssuupprraa))..  TThhee  wwrriitt  ppeettiittiioonn  iiss  aaccccoorrddiinnggllyy  nnoott  mmaaiinnttaaiinnaabbllee  aanndd  wwoouulldd  bbee  lliiaabbllee  ttoo  bbee  
ddiissmmiisssseedd  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  aaffoorreessaaiidd  ccaatteeggoorriiccaall  rraattiioo  ooff  tthhee  jjuuddggmmeenntt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  AA..KK..  BBiinnddaall  ((ssuupprraa))..  
88..  RReelliiaannccee  ppllaacceedd  bbyy  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  uuppoonn  tthhee  jjuuddggmmeenntt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  DD..SS..  NNaakkaarraa  ((ssuupprraa))  wwiillll  nnoott  hheellpp  tthhee  
ppeettiittiioonneerrss  bbeeccaauussee  tthhee  iissssuuee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  DD..SS..  NNaakkaarraa  ((ssuupprraa))  wwaass  nnoott  aann  iissssuuee  ooff  ccllaaiimm  ooff  hhiigghheerr  ppeennssiioonn  ooff  tthhoossee  
eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaadd  ggoott  vvoolluunnttaarryy  rreettiirreemmeenntt  uunnddeerr  tthhee  VVRRSS  SScchheemmee  aass  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  DD..SS..  NNaakkaarraa  
((ssuupprraa))  oonnllyy  ddeeaalltt  wwiitthh  tthhoossee  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaadd  oorrddiinnaarriillyy  rreettiirreedd  oonn  tthheeiirr  ddaatteess  ooff  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  wwiitthhoouutt  aannyy  
lluummppssuumm  ppaacckkaaggee  rreecceeiivveedd  aass  ggoollddeenn  hhaannddsshhaakkee  uunnddeerr  tthhee  VVRRSS  SScchheemmee..  TThhee  rraattiioo  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  DD..SS..  NNaakkaarraa  
((ssuupprraa))  wwiillll  tthheerreeffoorree  nnoott  hheellpp  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  wwhhoo  hhaavvee  rreecceeiivveedd  aa  ggoollddeenn  hhaannddsshhaakkee  aammoouunntt  uunnddeerr  tthhee  VVRRSS  
SScchheemmee..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  jjuuddggmmeenntt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  AAllll  IInnddiiaa  RReesseerrvvee  BBaannkk  RReettiirreedd  OOffffiicceerrss  AAssssoocciiaattiioonn  ((ssuupprraa))  aallssoo  
wwiillll  nnoott  hheellpp  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  bbeeccaauussee  eevveenn  iinn  tthhaatt  ccaassee  tthheerree  wwaass  nnoo  iissssuuee  ooff  eennttiittlleemmeenntt  ooff  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaadd  
rreecceeiivveedd  VVRRSS  bbeenneeffiittss  aanndd  aa  ggoollddeenn  hhaannddsshhaakkee  ffoorr  ggeettttiinngg  hhiigghheerr  ppeennssiioonn..  
99..  LLeeaarrnneedd  ccoouunnsseell  ffoorr  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  aarrgguueess  tthhaatt  ppeettiittiioonneerrss  aarree  iinnvvookkiinngg  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  llaaww  iinn  DD..SS..  NNaakkaarraa  
((ssuupprraa))  aanndd  AAllll  IInnddiiaa  RReesseerrvvee  BBaannkk  RReettiirreedd  OOffffiicceerrss  AAssssoocciiaattiioonn  ((ssuupprraa))  ooff  ppeennssiioonneerrss  bbeeiinngg  eennttiittlleedd  ttoo  hhiigghheerr  
ppeennssiioonn  bbyy  tthhee  iinnccrreeaasseedd  ppaayy  ssccaalleess,,  bbuutt  ssuucchh  aann  aarrgguummeenntt  iiss  ffllaawweedd  ffoorr  tthhee  rreeaassoonn  tthhaatt  rraattiioo  ooff  aa  ccaassee  ddeeppeennddss  oonn  
tthhee  ffaaccttss  ooff  tthhee  ccaassee  aanndd  rraattiiooss  ooff  tthhee  jjuuddggmmeennttss  rreelliieedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  iinn  tthhee  ttwwoo  ccaasseess  aarree  wwiitthh  rreessppeecctt  nnoott  
ttoo  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ttooookk  VVRRSS  aanndd  lluummppssuumm  ppaacckkaaggee  uunnddeerr  tthhee  ggoollddeenn  hhaannddsshhaakkee  pprriinncciippllee,,  aanndd  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  
iinn  tthhee  ttwwoo  ccaasseess  rreelliieedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  wwaass  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ccaasseess  ooff  oorrddiinnaarryy  ppeennssiioonneerrss  wwhhoo  rreettiirreedd  ffrroomm  tthheeiirr  
sseerrvviicceess  oonn  tthheeiirr  oorrddiinnaarryy  ddaatteess  ooff  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn..  TThheerreeffoorree,,  tthheerree  iiss  nnoo  pprriinncciippllee  ooff  llaaww  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  ttwwoo  ccaasseess  
rreelliieedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  tthhaatt  tthhee  rraattiioo  ooff  tthhoossee  ccaasseess  wwiillll  aappppllyy  eevveenn  ttoo  tthhoossee  ppeennssiioonneerrss  wwhhoo  ggeett  ppeennssiioonn  uunnddeerr  
tthhee  VVRRSS  SScchheemmee  aafftteerr  rreecceeiivviinngg  aa  lluummppssuumm  ppaacckkaaggee  uunnddeerr  tthhee  VVRRSS  SScchheemmee..  
1100..  LLeeaarrnneedd  ccoouunnsseell  ffoorr  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  ffiinnaallllyy  aarrgguueedd  tthhaatt  rreessppoonnddeenntt//eemmppllooyyeerr  hhaass  wwrroonnggllyy  iissssuueedd  iittss  lleetttteerr  ddaatteedd  
2288..77..22001144  ddeennyyiinngg  rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  aatt  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaalleess  ssttaattiinngg  tthhaatt  iinn  vviieeww  ooff  CCllaauussee  99..44  ooff  tthhee  VVRRSS  SScchheemmee  
22000088  tthheerree  wwaass  aa  ccllaauussee  ooff  ffuullll  aanndd  ffiinnaall  sseettttlleemmeenntt  aanndd  wwhhiicchh  ccllaauussee  wwaass  nnoott  tthheerree  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  sscchheemmeess,,  aanndd  tthhaatt  
tthhee  rreessppoonnddeenntt//eemmppllooyyeerr  wwaass  uunnjjuussttiiffiieedd  iinn  ggiivviinngg  ssuucchh  rreeaassoonnss  aass  ggiivveenn  iinn  iittss  lleetttteerr  ddaatteedd  99..66..22001155  aaddddrreesssseedd  ttoo  
cceerrttaaiinn  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  rreessppoonnddeenntt//eemmppllooyyeerr  ddeennyyiinngg  rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn..  LLeett  mmee  aatt  tthhiiss  ssttaaggee  rreepprroodduuccee  tthhee  lleetttteerr  
ddaatteedd  2288..77..22001144  aanndd  tthhee  rreelleevvaanntt  qquueessttiioonn  aanndd  rreessppoonnssee  iinn  tthhee  lleetttteerr  ddaatteedd  99..66..22001155  aaddddrreesssseedd  ttoo  ssoommee  eemmppllooyyeeeess  ooff  
tthhee  rreessppoonnddeenntt//eemmppllooyyeerr  aanndd  wwhhiicchh  rreeaaddss  aass  uunnddeerr::--  
11..  LLeetttteerr  ddaatteedd  2288..77..22001144  ""IIFFCCII//PPFF//BB--111144//22001144--228800770088--114400772288002255  JJuullyy  2288,,  22001144  SShhrrii  SSaannjjaayy  BBeehhaarrii  88225577,,  SSeeccttoorr  --  
CC--88,,  VVaassaanntt  KKuunnjj,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100007700  DDeeaarr  SSiirr,,  RRee::  RReevviissiioonn  iinn  PPaayy  SSccaalleess  ooff  IIFFCCII  OOffffiicceerrss  aass  ppeerr  RRBBII  ppaatttteerrnn  
ww..ee..ff  11sstt  NNoovveemmbbeerr,,  22000077..  
PPlleeaassee  rreeffeerr  ttoo  yyoouurr  lleetttteerr  ddaatteedd  1177tthh  JJuullyy,,  22001144  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn  wwee  aaddvviissee  tthhaatt  tthheerree  wwaass  nnoo  ppaayy  
rreevviissiioonn  aass  oonn  11..1111..22000077..  RReevviissiioonn  ooff  ppaayy  ssccaalleess  ooff  22000022  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  IIFFCCII  ffrroomm  11sstt  AApprriill,,  22000066  ((ffoorr  
eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  wweerree  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  IIFFCCII  aass  oonn  1199..1100..22000066))..  FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  aallssoo  ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  tthhee  rreelleevvaanntt  
ccllaauusseess  ooff  VVRRSS  22000088  uunnddeerr  wwhhiicchh  yyoouu  aavvaaiilleedd  VVoolluunnttaarryy  RReettiirreemmeenntt..  
IInn  tteerrmmss  ooff  ccllaauussee  99..44  ooff  tthhee  VVoolluunnttaarryy  RReettiirreemmeenntt  SScchheemmee  --  22000088,,  wwhhiicchh  rreeaaddss  aass  uunnddeerr::  
""TThhee  bbeenneeffiitt  ppaayyaabbllee  uunnddeerr  tthhee  SScchheemmee  sshhaallll  bbee  iinn  ffuullll  aanndd  ffiinnaall  sseettttlleemmeenntt  ooff  aallll  ccllaaiimmss  wwhhaattssooeevveerr,,  wwhheetthheerr  aarriissiinngg  
uunnddeerr  tthhee  SScchheemmee,,  oorr  ootthheerrwwiissee  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee  ((oorr  ttoo  hhiiss  nnoommiinneeee  iinn  ccaassee  ooff  ddeeaatthh))..  AAnn  eemmppllooyyeeee,,  wwhhoo  iiss  
vvoolluunnttaarriillyy  rreettiirreedd  uunnddeerr  tthhee  SScchheemmee,,  wwiillll  nnoott  hhaavvee  aannyy  ccllaaiimm  aaggaaiinnsstt  tthhee  IIFFCCII  wwhhaattssooeevveerr  aanndd  nnoo  ddeemmaanndd  oorr  ddiissppuuttee  
wwiillll  bbee  rraaiisseedd  bbyy  hhiimm  oorr  oonn  hhiiss  bbeehhaallff,,  wwhheetthheerr  ffoorr  rree--eemmppllooyymmeenntt  oorr  ccoommppeennssaattiioonn  oorr  bbaacckk  wwaaggeess..""  IInn  tteerrmmss  ooff  
ccllaauussee  99..1122  ooff  tthhee  VVRRSS  22000088  wwhhiicchh  rreeaaddss  aass  uunnddeerr::  ""TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  rreevviissiioonn  iinn  tthhee  VVoolluunnttaarryy  RReettiirreemmeenntt  AAmmoouunntt  
oonn  aaccccoouunntt  ooff  ppaayy  rreevviissiioonn  oorr  aannyy  ootthheerr  aaccccoouunntt  iinn  ffuuttuurree..""  
AAllssoo  pplleeaassee  nnoottee  tthhaatt  nnoo  VVRRSS  oopptteeee  ooff  VVRRSS  22000088  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  rreevviissiioonn  ooff  ppaayy..  
IInn  vviieeww  ooff  tthhee  aabboovvee  yyoouurr  rreeqquueesstt  ccaannnnoott  bbee  aacccceeddeedd  ttoo..  
YYoouurrss  ffaaiitthhffuullllyy,,  SSdd//--  
AA..DD..  KKhhaarrbbaannddaa  DDyy..  GGeenneerraall  MMaannggeerr""  
22..  RReelleevvaanntt  qquueessttiioonn  aanndd  rreessppoonnssee  iinn  tthhee  lleetttteerr  ddaatteedd  99..66..22001155..  



""  
33..  WWee  aapppprreecciiaattee  IIFFCCII‟‟ss  TThhee  bbeenneeffiittss  ooff  ppaayy  rreevviissiioonn  eeffffeecctt  iinn  ccoonnffiirrmmaattiioonn  tthhaatt  bbeenneeffiittss  ooff  11999977  wweerree  eexxtteennddeedd  ttoo  
tthhee  VVRRSS  rreettrroossppeeccttiivvee  ppaayy  rreevviissiioonn  oopptteeeess  dduurriinngg  tthhee  ssaaiidd  ppeerriioodd,,  aass  iitt  ffoorrmmeedd  ppaarrtt  ooff  VVRRss..  TThhee  ffoorrmmeedd  ppaarrtt  ooff  tthhee  
VVoolluunnttaarryy  wwoorrddiinngg  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnaall  aanndd  RReettiirreemmeenntt  SScchheemmee  VVRRSS--22000000  ffoorr  ssuubbssttaannttiivvee  ccllaauusseess  iinn  VVRRSS  22000088  CCllaassss  
IIIIII  &&  IIVV  ((HHRR  CCrr..NNoo..88//22000000  wweerree  eexxaaccttllyy  tthhee  ssaammee  aass  ddaatteedd  2222..22..22000000  eexxtteennddeedd  uuppttoo  wwoorrddiinngg  ooff  tthhee  ssiimmiillaarr  ccllaauusseess  
iinn  3311..33..22000000))  wwaass  hhaavviinngg  nnoo  pprroovviissiioonn  VVRRss  22000000..  IItt  iiss  iinn  tthhee  ssaammee  ffoorr  bbeenneeffiittss  ooff  ppaayy  rreevviissiioonn..  IInn  VVRRSS  ccoonntteexxtt  tthhaatt  
wwee  aarree  sseeeekkiinngg  22000033  aanndd  22000044  aanndd  VVRRSS--22000088,,  tthhiiss  ppaayymmeenntt  ooff  bbeenneeffiittss  aarriissiinngg  ffrroomm  ccaauussee  wwaass  iinncclluuddeedd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  
ttiimmee  rreettrroossppeeccttiivvee  rreevviissiioonn  ooff  ppaayy  tthhaatt  ""TThhee  bbeenneeffiittss  ppaayyaabbllee  uunnddeerr  tthhee  ssccaallee  ww..ee..ff..  11..1111..22000022  aanndd  sscchheemmee  sshhaallll  bbee  iinn  
ffuullll  aanndd  ffiinnaall  11..1111..22000077..  TThhee  aarrrreeaarrss  ooff  RRBBII  sseettttlleemmeenntt  ooff  aallll  ccllaaiimmss  wwhhaattssooeevveerr,,  rreevviissiioonn  22000022  aass  bbeeiinngg  ssoouugghhtt  ffoorr  
wwhheetthheerr  aarriissiinngg  uunnddeerr  tthhee  sscchheemmee  oorr  tthhee  ppeerriioodd  11..1111..22000022  ttiillll  ootthheerrwwiissee  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee..  HHee  wwiillll  3311..33..22000066  ppeerrttaaiinn  
ttoo  tthhee  ppeerriioodd  nnoott  hhaavvee  aannyy  ccllaaiimm  aaggaaiinnsstt  IIFFCCII  wwhhiillee  tthhee  VVRRSS  oopptteeee  22000088  wweerree  wwhhaattssooeevveerr  aanndd  nnoo  ddeemmaanndd  oorr  ssttiillll  iinn  
sseerrvviiccee  aanndd  tthhee  aarrgguummeenntt  ddiissppuuttee  wwiillll  bbee  rraaiisseedd  bbyy  hhiimm  oorr  oonn  tthhaatt  ""tthheeyy  cceeaasseedd  ttoo  bbee  hhiiss  bbeehhaallff  wwhheetthheerr  rree--
eemmppllooyymmeenntt  oorr  eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  FFeebbrruuaarryy,,  22000088  ccoommppeennssaattiioonn  oorr  bbaacckk  wwaaggeess..  TThhiiss  iiss  iirrrreelleevvaanntt..  ffuurrtthheerr  ccllaarriiffiieedd  
tthhaatt  iinn  ccaassee  ooff  VVRRSS  22000088,,  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn  wwaass  ggiivveenn  ttoo  VVRRSS  oopptteeeess  wwhheenn  tthheeyy  wweerree  oonn  tthhee  rroollll  ooff  tthhee  
IIFFCCII  aanndd  VVRRSS  wwaass  ttaakkeenn  bbyy  tthheemm  aafftteerr  rreecceeiipptt  ooff  ppaayy  rreevviissiioonn  aarrrreeaarrss..  HHeennccee  tthheeyy  wweerree  nnoott  ppaaiidd  aannyy  aarrrreeaarr  oorr  bbaacckk  
wwaaggeess  aafftteerr  ooppttiinngg  tthhee  VVRRSS  22000088  aass  tthheeyy  cceeaasseedd  ttoo  bbee  eemmppllooyyeeeess  ooff  IIFFCCII  ffrroomm  FFeebbrruuaarryy,,  22000088  aanndd  aass  ppeerr  HHRR  
CCiirrccuullaarr  NNoo..  008899//22000066  ddaatteedd  2222..1111..22000066,,  tthhee  ppaayy  rreevviissiioonn  wwaass  eeffffeeccttiivvee  ffoorrmm  0011..0044..22000066  aanndd  nnoott  ffrroomm  11..1111..22000022  
aanndd  hhaass  bbeeeenn  ccllaaiimmeedd..  HHeennccee,,  aarrrreeaarrss  wweerree  ppaaiidd  ttoo  VVRRSS  22000088  ooppttiioonn  oopptteeeess  ww..ee..ff  0011..0044..22000066..  
""  
1111..  NNoo  ddoouubbtt,,  tthhee  rreessppoonnddeenntt//eemmppllooyyeerr  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  wwrroonnggllyy  rreelliieedd  uuppoonn  aa  ddiiffffeerreennccee  ooff  llaacckk  ooff  ffuullll  aanndd  ffiinnaall  
sseettttlleemmeenntt  ccllaauussee  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  VVRRSS  SScchheemmee  ooff  tthhee  yyeeaarrss  22000033  aanndd  22000044  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  VVRRSS  SScchheemmee  ooff  
tthhee  yyeeaarr  22000088  iinn  wwhhiicchh  ppeettiittiioonneerrss  ttooookk  VVRRSS,,  aanndd  wwhhiicchh  ddiiffffeerreennccee  wwaass  nnoott  tthheerree,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  wwoouulldd  nnoott  mmeeaann  
tthhaatt  tthhee  rraattiioo  ooff  tthhee  jjuuddggmmeenntt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  AA..KK..  BBiinnddaall  ((ssuupprraa))  wwiillll  nnoott  aappppllyy..  TTaakkiinngg  ffoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  aarrgguummeennttss  
tthhaatt  rreessppoonnddeenntt//eemmppllooyyeerr  iinn  tthhee  ppaasstt  hhaadd  wwrroonnggllyy  ggrraanntteedd  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaalleess  aanndd  hhiigghheerr  ppeennssiioonn  eevveenn  ttoo  eemmppllooyyeeeess  
wwhhoo  ttooookk  VVRRSS,,  yyeett,,  iiff  nnooww  tthhee  eemmppllooyyeerr  ccoorrrreeccttss  tthhee  mmiissttaakkee  aanndd  aapppplliieess  tthhee  ccoorrrreecctt  ppoossiittiioonn  uunniivveerrssaallllyy  aanndd  
uunniiffoorrmmllyy  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaavvee  ttaakkeenn  VVRRSS  uunnddeerr  tthhee  22000088  SScchheemmee  oorr  aa  llaatteerr  sscchheemmee  tthhaatt  aa  ffuullll  aanndd  ffiinnaall  
sseettttlleemmeenntt  ccllaauussee  pprroohhiibbiittss  ccllaaiimm  ooff  sseerrvviiccee  bbeenneeffiittss  aafftteerr  rreecceeiivviinngg  VVRRSS  ppaacckkaaggee,,  iinn  ssuucchh  aa  ssiittuuaattiioonn,,  iitt  ccaannnnoott  bbee  
aarrgguueedd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  tthhaatt  ppeettiittiioonneerrss  sshhoouulldd  ggeett  ppeennssiioonn  aatt  rreevviisseedd  ssccaalleess  bbeeccaauussee  tthheerree  iiss  nnoo  qquueessttiioonn  
ooff  aarrbbiittrraarriinneessss  aanndd  vviioollaattiioonn  ooff  AArrttiiccllee  1144  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IInnddiiaa  oonnccee  tthhee  rreessppoonnddeenntt//eemmppllooyyeerr  uunniivveerrssaallllyy  
aanndd  uunniiffoorrmmllyy  aapppplliieess  tthhee  pprriinncciippllee  wwiitthhoouutt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ooff  nnoott  ggrraannttiinngg  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaalleess  wwhhiicchh  aarree  ssuubbsseeqquueennttllyy  
ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  eexxiissttiinngg  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  ccoonnttiinnuuee  iinn  eemmppllooyymmeenntt  aafftteerr  ssoommee  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  eeaarrlliieerr  ttaakkee  vvoolluunnttaarryy  
rreettiirreemmeenntt  uunnddeerr  tthhee  eexxttaanntt  VVRRSS  SScchheemmee..  
1122..  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  aabboovvee  ddiissccuussssiioonn,,  II  ddoo  nnoott  ffiinndd  aannyy  mmeerriitt  iinn  tthhee  ppeettiittiioonn,,  aanndd  tthhee  ssaammee  iiss  tthheerreeffoorree  ddiissmmiisssseedd,,  
lleeaavviinngg  tthhee  ppaarrttiieess  ttoo  bbeeaarr  tthheeiirr  oowwnn  ccoossttss..  
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