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TToo,,  
  

SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  
SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAssookkaa  RRooaadd,,  
NNeeww  DDeellhhii--111100000011..  
  

SSiirr,,  
  
SSuubb::  --  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  IInntteerriimm  OOrrddeerr  ooff  HHoonnoouurraabbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  KKeerraallaa  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  IIDDAA  

iinnssttaallllmmeennttss  ttoo  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss--rreegg  
  
RReeff::  --  OOuurr  lleetttteerr  NNoo..AAIIBBDDPPAA//  IIDDAA--DDOOTT//22002211  ddaatteedd  0011--0033--22002211  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  aanndd  eeaarrllyy  aaccttiioonn..  
  

WWee  hhaadd  ffoorrwwaarrddeedd  tthhee  IInntteerriimm  OOrrddeerr  iissssuueedd  bbyy  tthhee  hhoonnoouurraabbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  KKeerraallaa  oonn  2266--0022--22002211  iinn  tthhee  wwrriitt  
ppeettiittiioonn  ffiilleedd  bbyy  uuss  vviiddee  WWPP((CC))  NNoo..55113311  ooff  22002211..  TThhee  rreelleevvaanntt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  iinntteerriimm  oorrddeerr  iiss  ggiivveenn  bbeellooww  ffoorr  
rreeaaddyy  rreeffeerreennccee..  
  
""IInn  tthhee  mmeeaannwwhhiillee,,  bbyy  wwaayy  ooff  aann  iinntteerriimm  oorrddeerr,,  iitt  iiss  ccllaarriiffiieedd  tthhaatt  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  EExxtt..PP22  iiss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  
tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--UUnniioonniisseedd  SSuuppeerrvviissoorrss  ooff  tthhee  CCPPSSEEss  ddrraawwiinngg  22001177,,22000077,,11999977,,11999922&&  11998877  IIDDAA  ppaayy  
ssccaalleess..  IIff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppeettiittiioonneerr  uunniioonn  aarree  nnoott  ffaalllliinngg  uunnddeerr  tthhiiss  ccaatteeggoorryy,,  rreessppoonnddeennttss  sshhaallll  nnoott  ddeennyy  
tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  DDeeaarrnneessss  AAlllloowwaannccee  ttoo  tthheemm..""  
  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  EEnntteerrpprriisseess  hhaass  mmaaddee  iitt  cclleeaarr  tthhaatt,,  tthheeyy  aarree  iissssuuiinngg  oorrddeerrss  ffoorr  IIDDAA  ppaayymmeenntt  oonnllyy  iinn  
rreessppeecctt  ooff  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--  UUnniioonniisseedd  SSuuppeerrvviissoorrss  ooff  CCPPSSEEss..  TThhiiss  hhaass  bbeeeenn  rreeiitteerraatteedd  bbyy  tthhee  hhoonnoouurraabbllee  
MMiinniisstteerr  ffoorr  HHeeaavvyy  IInndduussttrriieess  aanndd  PPuubblliicc  EEnntteerrpprriisseess  vviiddee  hhiiss  lleetttteerr  ddaatteedd  0033--0033--22002211  ttoo  SSrrii..PP..RR..NNaattaarraajjaann  MM  PP  
((ccooppyy  eenncclloosseedd))  aass  rreepprroodduucceedd  hheerreeuunnddeerr;;  
  
""TThhee  OOMM  ddaatteedd  1199--1111--22002200  rreeggaarrddiinngg  FFrreeeezziinngg  ooff  DDAA  ww  ee  ff  0011--1100--22002200  ttoo  3300--0066--22002200  iiss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  
EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--UUnniioonniisseedd  SSuuppeerrvviissoorrss  ooff  CCPPSSEEss  aanndd  nnoott  ttoo  wwoorrkkmmeenn  oorr  PPeennssiioonneerrss  ooff  CCPPSSEEss..  FFuurrtthheerr,,  DDPPEE  
ddooeess  nnoott  iissssuuee  iinnssttrruuccttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  DDAA  rraatteess  ffoorr  PPeennssiioonneerrss  ooff  CCPPSSEEss..  
  
SSoo,,  iitt  iiss  aabbssoolluutteellyy  wwiitthhiinn  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ttoo  iinniittiiaattee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  
ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  ttwwoo  IIDDAA  iinnssttaallllmmeennttss  dduuee  ffrroomm  0011--1100--22002200  ((55..55%%))  aanndd  0011--0011--22002211  ((66..11%%))  ttoo  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss..  
  
WWee  rreeggrreett  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  iiss  bbeeiinngg  ddeellaayyeedd  uunnnneecceessssaarriillyy  ddeessppiittee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ooff  DDPPEE  aanndd  tthhee  
IInntteerriimm  OOrrddeerr  ooff  tthhee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  KKeerraallaa..  
  
  
  



  
SSiirr,,  yyoouu  aarree  aawwaarree  tthhaatt  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  dduuee  ffrroomm  0011--0011--22001177  iiss  bbeeiinngg  ddeenniieedd  ttoo  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  PPeennssiioonneerrss  
wwiitthhoouutt  aannyy  jjuussttiiffiiccaattiioonn  wwhhaattssooeevveerr..  TToo  aadddd  iinnssuulltt  ttoo  iinnjjuurryy,,  mmeeddiiccaall  bbeenneeffiittss  aarree  nnoott  bbeeiinngg  ppaaiidd  ttoo  BBSSNNLL  
rreettiirreeeess  ffoorr  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt,,  ppuusshhiinngg  tthhee  aaggeedd  aanndd  aaiilliinngg  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  ttoo  uutttteerr  
ddiissttrreessss..  WWee  ssiinncceerreellyy  hhooppee  tthhaatt  yyoouu  ccaann  iimmaaggiinnee  tthhee  pplliigghhtt  ooff  tthhee  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  ssttrruugggglliinngg  ttoo  ssuurrvviivvee  
wwiitthhoouutt  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn,,  mmeeddiiccaall  bbeenneeffiittss  aanndd  IIDDAA  iinn  tthheessee  hhaarrdd  ppeerriioodd  ooff  ppaannddeemmiicc..  
  
HHeennccee,,  tthhee  rreelleeaassee  ooff  IIDDAA  iinnssttaallllmmeennttss  iiss  cceerrttaaiinn  ttoo  ggiivvee  ssoommee  rreelliieeff  ttoo  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss..  TThheerreeffoorree,,  wwee  oonnccee  
aaggaaiinn  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  
  
WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  
YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
EEnnccll::  aass  aabboovvee  
  
CCCC::  SShhrrii..  PP  KK..  SSiinnhhaa,,  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee)),,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  NNeeww  DDeellhhii--111100000011..  
  


