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TToo,,  
  
SShhrrii  PP..KK..  SSiinnhhaa,,  
MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee)),,  DDooTT,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  
AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  
SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  RReedduuccttiioonn  iinn  ppeennssiioonn  ooff  tthhee  rreettiirreedd  SSrr..TTOOAAss  dduuee  ttoo  mmiiss--iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  rruulleess  bbyy  tthhee  CCCCAA  
MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee  --  rreegg..  

    
RReeff::  --    ((11))  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//441133  ((PPeennssiioonn))  ddaatteedd  1166..1122..22001199..  

((22))  GGuuiiddeelliinneess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  DDooPP&&PPWW,,  aass  ccoommmmuunniiccaatteedd  vviiddee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPoossttss  lleetttteerr  
            nnoo..110000--11//22002200--PPeennssiioonn  ddaatteedd  2277tthh  JJuullyy,,  22002200..  

    
WWee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  oonnccee  aaggaaiinn  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg,,  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  
    
WWee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbrroouugghhtt  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  vviiddee  oouurr  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  11  tthhaatt,,  aa  ggoooodd  nnuummbbeerr  ooff  
rreettiirreedd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  SSrr..TTOOAA  ccaaddrree  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee,,  aarree  ffaacciinngg  lloossss  iinn  ppeennssiioonn,,  dduuee  
ttoo  tthhee  mmiissiinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  RRuulleess,,  bbyy  tthhee  CCCCAA,,  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee..    
    
AAss  ppeerr  tthhee  DDooTT  lleetttteerr  nnoo..11--3388//MMPPPP--9988  ddaatteedd  2200..0044..11999999,,  SSrr..TTOOAAss  wweerree  ggiivveenn  OOTTBBPP  ((OOnnee  TTiimmee  BBoouunndd  
PPrroommoottiioonn)),,  oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  1166  yyeeaarrss,,  iinn  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ooff  77110000--220000--1100110000..  TThheessee  pprroommoottiioonnss  wweerree  ggiivveenn  
aarroouunndd  1155  yyeeaarrss  bbaacckk..    
  
HHoowweevveerr,,  tthhee  CCCCAA,,  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee  iiss  mmiiss--iinntteerrpprreettiinngg  tthhee  rruullee  aanndd  iiss  ssttaattiinngg  tthhaatt  tthhee  SSrr..TTOOAAss  wweerree  
wwrroonnggllyy  ggiivveenn  pprroommoottiioonn  iinn  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ooff    77110000--220000--1100110000..  TThhee  CCCCAA  aarrgguueess  tthhaatt,,  tthhee  pprroommoottiioonn  sshhoouulldd  
hhaavvee  bbeeeenn  ggiivveenn  oonnllyy  iinn  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ooff  66555500--118855--99332255..  TThhiiss  iiss  aa  wwrroonngg  iinntteerrpprreettaattiioonn..  AAss  aa  rreessuulltt,,  lleesssseerr  
ppeennssiioonn  hhaass  bbeeeenn  ffiixxeedd  iinn  rreessppeecctt  ooff  mmaannyy  ooffffiicciiaallss..  
    
BBSSNNLLEEUU  hhaass  rreepprreesseenntteedd  tthhiiss  ccaassee  ttoo  yyoouurr  ggooooddsseellff  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11))..  TThhee  rreepprreesseennttaattiivveess  
ooff  BBSSNNLLEEUU  mmeett  yyoouu  iinn  ppeerrssoonn  oonn  1122..0022..22002200  aanndd  hhaavvee  rreeqquueesstteedd  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee  iinn  tthhiiss  mmaatttteerr,,  ttoo  
mmiittiiggaattee  tthhee  ssuuffffeerriinngg  ccaauusseedd  bbyy  wwrroonngg  ffiixxaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn..  
    
IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  DDooPP&&PPWW,,  aass  
ccoommmmuunniiccaatteedd  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPoossttss,,  vviiddee  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((22))  ((ccooppyy  eenncclloosseedd)),,  wwhheerreeiinn  
iitt  iiss  ssttaatteedd  aass  ffoolllloowwss::  --    
      

““…………HHoowweevveerr,,  ffoorr  aannyy  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..””  

    
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPoossttss  hhaass  ssoouugghhtt  aa  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  aanndd  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree  
iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  DDooPP&&PPWW  hhaass  ggiivveenn  tthhee  aabboovvee  ccllaarriiffiiccaattiioonn..  
  
  



  
  
  
AAss  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  mmeennttiioonneedd,,  tthhee  ppaayy  ffiixxaattiioonn  wwaass  ddoonnee  ttoo  tthhee  SSrr..TTOOAAss  ssoommee  1155  yyeeaarrss  aaggoo..  WWee  ssttiillll  hhoolldd  
tthhee  ffiirrmm  vviieeww  tthhaatt  tthhoossee  ffiixxaattiioonnss  wweerree  ddoonnee  iinn  aa  pprrooppeerr  mmaannnneerr  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  eexxttaanntt  rruulleess..  
FFuurrtthheerr,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  DDooPP&&PPWW  ccllaarriiffiiccaattiioonn,,  ppaayy  ffiixxaattiioonnss  ddoonnee  mmaannyy  yyeeaarrss  aaggoo  nneeeedd  nnoott  bbee  rree--
ooppeenneedd..  
    
IInn  tthhee  lliigghhtt  ooff  aaffoorreemmeennttiioonneedd  ccllaarriiffiiccaattiioonn  bbyy  tthhee  DDooPP&&PPWW,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  uunnddoo  tthhee  iinnjjuussttiiccee  
ddoonnee  ttoo  tthhee  rreettiirreedd  SSrr..TTOOAAss  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee..  SSiinnccee  tthhiiss  ccaassee  iiss  ddrraaggggiinngg  oonn  ffoorr  tthhee  ppaasstt  88  mmoonntthhss,,  wwee  
wwoouulldd  lliikkee  ttoo  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ggiivvee  nneecceessssaarryy  iinnssttrruuccttiioonn  ttoo  tthhee  CCCCAA,,  MMaahhaarraasshhttrraa  aanndd  ttoo  uunnddoo  tthhee  
iinnjjuussttiiccee  ddoonnee  ttoo  tthhee  rreettiirreedd  SSrr..TTOOAAss  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  cciirrccllee..  
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  
YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
    
EEnnccll::  AAss  aabboovvee..  


