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  AAuugguusstt,,  22001188  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  HHaarrjjiitt  SSiinngghh,,  

DDiirreeccttoorr  ((PPPP))  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  &&  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree,,  

LLookk  NNaayyaakk  BBhhaawwaann,,  KKhhaann  MMaarrkkeett,,  

NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000033  
  

SSiirr,,        
  

SSuubb::  --  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  rreettiirreeeess  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt  ffrroomm  0011--0011--22001177,,  ddeelliinnkkiinngg  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  iinn  

BBSSNNLL--  rreegg..  
  

11..  AAss  yyoouu  aarree  aawwaarree  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  TTeelleeccoomm  ddeeppaarrttmmeenntt  wweerree  eennmmaassssee  aabbssoorrbbeedd  iinn  tthhee  nneewwllyy  ffoorrmmeedd  
BBSSNNLL  oonn  0011--1100--22000000  wwiitthh  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  pprroommiissee  ooff  bbeetttteerr  pprroossppeeccttss  aanndd  ppeennssiioonn  ffrroomm  tthhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  

ffuunndd  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  AAccccoorrddiinnggllyy  tthheeyy  wweerree  ggrraanntteedd  uuppggrraaddeedd  IIDDAA  ppaayy  ssccaalleess  aanndd  RRuullee  3377  AA  wwaass  

iinnccoorrppoorraatteedd  wwiitthh  CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess,,  11997722  ttoo  eennssuurree  ppeennssiioonn..  HHeennccee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  aallll  ppeennssiioonnaarryy  

bbeenneeffiittss  lliikkee  qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee,,  mmiinniimmuumm  aanndd  mmaaxxiimmuumm  ppeennssiioonn,,  ggrraattuuiittyy,,  ccoommmmuuttaattiioonn,,  aaddddiittiioonnaall  ppeennssiioonn  eettcc  

bbaarrrriinngg  ppeennssiioonn,,  DDAA  aanndd  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess  wwhhiicchh  aarree  oonn  IIDDAA  ppaatttteerrnn..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  66tthh  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn  bbeenneeffiittss  wweerree  
eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  eemmppllooyyeeeess  aanndd  rreettiirreeeess  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  22nndd  PPaayy  RReevviissiioonn  iinn  CCPPSSEEss  iinn  22000077..  TThhee  

PPeennssiioonn  wwaass  aallssoo  rreevviisseedd  wwiitthh  3300%%  ffiittmmeenntt  bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  pprree  22000077  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  aanndd  ssuubbsseeqquueennttllyy  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  

oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  5500%%  IIDDAA  mmeerrggeerr,,  eeffffeeccttiivveellyy  7788..22%%  IIDDAA  ffiittmmeenntt  wwaass  aallssoo  ggrraanntteedd  ttoo  tthheemm..  
  

22..  TThhee  6600::4400  ccoonnddiittiioonn  ssttiippuullaatteedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  ttoo  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  rreettiirreeeess  
hhaass  ssiinnccee  bbeeeenn  aannnnuulllleedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  ccaabbiinneett  vviiddee  NNoo..  4400--1133//22001133--PPeenn((TT))  ddaatteedd  2200--0077--22001166..  IItt  iiss  ssttaatteedd  iinn  tthhee  

oorrddeerr,,  PPaarraa  22  ((bb))  tthhaatt  ““TThhee  lliiaabbiilliittyy  ttoowwaarrddss  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  iinncclluuddiinngg  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  

((eexxcceeppttiinngg  tthhoossee  rreeccrruuiitteedd  aafftteerr  0011--1100--22000000)),,  aass  ppeerr  ssuubb  rruullee  2222  ooff  RRuullee  3377--AA  ooff  CCCCss  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess,,  11997722,,  lliieess  wwiitthh  

tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..””  
  

33..  TThhee  33
rrdd

  PPRRCC  hhaass  rreeccoommmmeennddeedd  1155%%  ffiittmmeenntt  wwhhiicchh  wwaass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL  

iiss  bbeeiinngg  ddeellaayyeedd  dduuee  ttoo  tthhee  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  tthhee  33rrdd  PPRRCC..  HHoowweevveerr,,  tthhee  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  

aarree  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ffoorr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  aass  iitt  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  BBSSNNLL’’ss  ffiinnaannccee,,  tthhee  eennttiirree  lliiaabbiilliittyy  bbeeiinngg  tthhaatt  ooff  

tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonneerrss  hhaavvee  ggoott  tthheeiirr  ppeennssiioonn  rreevviisseedd  ffrroomm  0011--0011--22001166  aass  ppeerr  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  77tthh  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn..  SSoo  iitt  wwiillll  bbee  aa  ggrreeaatt  iinnjjuussttiiccee  ttoo  ddeellaayy  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  
aabbssoorrbbeedd  rreettiirreeeess  aannyy  ffuurrtthheerr..  

  

44..  TThhee  aannoommaallyy  tthhaatt  mmaayy  bbee  ccaauusseedd  ttoo  tthhee  ppoosstt  22001177  rreettiirreeeess  ccaann  bbee  rreessoollvveedd  bbyy  ggiivviinngg  tthheemm  tthhee  ssaammee  ffiittmmeenntt..  
  

55..  TThhee  pprroobblleemm  ooff  ggrraannttiinngg  mmoorree  tthhaatt  5500%%  ooff  tthhee  llaasstt  bbaassiicc  ppaayy  ddrraawwnn  wwhheenn  tthhee  ffiittmmeenntt  iiss  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ppoosstt  22001177  

rreettiirreeeess  aallssoo  ccoouulldd  bbee  ssoollvveedd  bbyy  ggiivviinngg  tthheemm  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  oonn  aa  ssuubbsseeqquueenntt  ddaattee..  SSuucchh  aa  

ffoorrmmuullaattiioonn  ccaann  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  tthhee  ccaabbiinneett  nnoottee  bbeeiinngg  pprreeppaarreedd  ffoorr  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn..  
  

66..  NNooww,,  wwee  aarree  ttoolldd  tthhaatt  tthhee  DDooTT  hhaass  rreeffeerrrreedd  tthhee  iissssuuee  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  &&  PPeennssiioonneerrss  WWeellffaarree  ffoorr  
nneecceessssaarryy  ccoonnsseenntt  ttoo  pprroocceessss  tthhee  iissssuuee..  

  

TThheerreeffoorree,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccaauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  oonn  tthhee  mmaatttteerr  ffoorr  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  iissssuuee..  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
 

 
 

KK..GG..JJaayyaarraajj  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  


