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TToo,,  
  
SShhrrii  KK..  RRaajjaarraammaann,,  
SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
2200,,  AAssookkaa  RRooaadd  
NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ooff  aabbssoorrbbeedd  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  ffrroomm  0011--0011--22001177  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt,,  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  iinn  

BBSSNNLL--  RReeqquueesstt  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt  ––  rreegg..  
  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  tthhee  iissssuuee  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ffoorr  eeaarrllyy  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  jjuuddiicciioouuss  rreessoolluuttiioonn..  
  
TThhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  aabbssoorrbbeedd  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  wwaass  dduuee  ffrroomm  0011--0011--22001177..  TThhee  llaasstt  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwaass  ggrraanntteedd  
ffrroomm  0011--0011--22000077  wwiitthh  3300  ppeerr  cceenntt,,  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ffiittmmeenntt  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  22nndd  PPRRCC..  TThhee  33rrdd  PPRRCC  rreeccoommmmeennddeedd  aa  
mmaaxxiimmuumm1155  ppeerr  cceenntt  ffiittmmeenntt  ffrroomm  0011--0011--22001177..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  ppeennssiioonn  
rreevviissiioonn,,  lliinnkkiinngg  iitt  wwiitthh  ppaayy  rreevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL..    
  
TThhee  ffaacctt  rreemmaaiinnss  tthhaatt  tthhee  ffuullll  lliiaabbiilliittyy  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  aanndd  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  ttoo  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  ppeennssiioonneerrss  lliieess  
wwiitthh  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  rreeaacchheedd  wwiitthh  tthhee  tthheenn  rreeccooggnniisseedd  FFeeddeerraattiioonnss  ooff  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  oonn  tthhee  eevvee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL..  NNeecceessssaarryy  aammeennddmmeenntt  wwaass  mmaaddee  iinn  tthhee  ooff  
CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess,,  11997722  ((RRuullee  3377  AA))  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ttaakkeenn  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aatt  tthhee  rraattee  ooff  tthhee  
mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  ooff  eeaacchh  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  ppeennssiioonneerr..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  ppeennssiioonneerrss  aarree  bbeeiinngg  ggiivveenn  
ppeennssiioonn  aanndd  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  ffrroomm  tthhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  ffuunndd  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  oonn  IIDDAA  ppaayy  ssccaalleess..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  6600::4400  
ccoonnddiittiioonn  wwaass  aannnnuulllleedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  22001166..  
  
BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  wweerree  aabbssoorrbbeedd  ffrroomm  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  dduurriinngg  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  wwiitthh  eeffffeecctt  
ffrroomm  0011--1100--22000000  pprroommiissiinngg  bbeetttteerr  pprroossppeeccttss..  TThheeiirr  ccoouunntteerrppaarrttss,,  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonneerrss  hhaavvee  ggoott  tthhee  ppeennssiioonn  
rreevviissiioonn  ffrroomm  0011--0011--22001166  aass  ppeerr  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  77tthh  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn..  TThheeyy  hhaavvee  aallssoo  ggoott  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  OOppttiioonn  
33  eennssuurriinngg  aallmmoosstt  ppaarriittyy  iinn  ppeennssiioonn..  
  
IItt  iiss  wwoorrtthh  mmeennttiioonniinngg  hheerree  tthhaatt  SShhrrii  MMaannoojj  SSiinnhhaa,,  ffoorrmmeerr  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  22001144--1199,,  hhaavviinngg  
ffuullllyy  ccoonnvviinncceedd,,  hhaadd  aassssuurreedd  tthhee  lleeaaddeerrss  ooff  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  iinn  DDeecceemmbbeerr,,22001188  ttoo  ddeelliinnkk  ppeennssiioonn  
rreevviissiioonn  ffrroomm  wwaaggee  rreevviissiioonn  aanndd  sseettttllee  tthhee  iissssuuee..  HHoowweevveerr,,  dduuee  ttoo  llaacckk  ooff  pprrooppeerr  ffoollllooww  uupp  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  tthhee  iissssuuee  iiss  ssttiillll  ppeennddiinngg  uunnrreessoollvveedd  eevveenn  aafftteerr  5588  mmoonntthhss..  
  
TThhee  oonnllyy  ooppppoossiittiioonn  rraaiisseedd  bbyy  cceerrttaaiinn  ttoopp  ooffffiicceerrss  iinn  DDooTT  iinn  tthhiiss  rreessppeecctt  wwaass  tthhee  ppoossssiibbllee  aannoommaallyy  iinn  ppeennssiioonn  ttoo  tthhee  
ssuubbsseeqquueennttllyy  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess..  AA  ccoonnvviinncciinngg  ffoorrmmuullaa  ttoo  aavvooiidd  ssuucchh  aann  aannoommaallyy  wwaass  aallssoo  ssuubbmmiitttteedd  tthheenn  aanndd  tthheerree..  
  
33rrdd  PPRRCC  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wweerree  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  BBSSNNLL  dduuee  ttoo  tthhee  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ccoonnddiittiioonn  aanndd  ppoooorr  ffiinnaanncciiaall  
ccoonnddiittiioonn  ooff  BBSSNNLL..  NNooww,,  iitt  iiss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  aarree  ccoommppeelllleedd  ttoo  rreeaacchh  aann  aaggrreeeemmeenntt  
wwiitthh  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ooff  BBSSNNLL  oonn  2277--1100--22002211  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  33rrdd  PPRRCC  wwiitthh  00%%  ffiittmmeenntt..    



  
  
HHoowweevveerr,,  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ccoonnddiittiioonn  aanndd  wwaaggee  rreevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL  iiss  nnoo  wwaayy  ccoonnnneecctteedd  ttoo  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  
ppeennssiioonneerrss  aass  ppeerr  tthhee  ppooiinnttss  nnaarrrraatteedd  aabboovvee..  
  
  WWee  wwoouulldd  tthheerreeffoorree  rreeqquueesstt  yyoouurr  ggoooodd  sseellff  ttoo  kkiinnddllyy  ccaauussee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  ffoorr  ggrraannttiinngg  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  aabbssoorrbbeedd  
BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  wwiitthh  1155  %%  ffiittmmeenntt  ffrroomm  0011--0011--22001177,,  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  
  
WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  
  
YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  DDiilliipp  PPaaddhhyyee,,  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  0011    

((22))  SShhrrii  DDeeeeppaakk  CChhaattuurrvveeddii,,  MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviicceess)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--0011  
((33))  MMss..  RRoosshhnnii  SSoohhnnii,,  DDDDGG  ((EEsstttt..)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  NNeeww  DDeellhhii--0011  

  


