
  
TThhee  NNeeww  YYeeaarr  aanndd  tthhee  iimmppoorrttaanntt    

ttaasskkss  aahheeaadd..  
WWhhiillee  wweellccoommiinngg  tthhee  ddaawwnn  ooff  tthhee  NNeeww  YYeeaarr,,  22002233,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  hhaavvee  aa  ccrriittiiccaall  rreevviieeww  ooff  tthhee  eevveennttffuull  22002222..  IInn  
aa  nnuutt  sshheellll,,  22002222  hhaass  bbeeeenn  aa  mmiixx  ooff  aacchhiieevveemmeennttss  aanndd  lloosssseess  aass  wweellll..  WWee  lloosstt  mmaannyy  ccoommrraaddeess  iinncclluuddiinngg  oouurr  
bbeelloovveedd  lleeaaddeerr  aanndd  PPaattrroonn,,  CCoomm..  PP  VV  CChhaannddrraasseekkhhaarraann  aanndd  aannootthheerr  ggrreeaatt  lleeaaddeerr  aanndd  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall  
NNCCCCPPAA,,CCoomm..KK  KK  NN  KKuuttttyy  dduuee  ttoo  ppoosstt  CCoovviidd  aaiillmmeennttss  dduurriinngg  tthhee  ffaagg  eenndd  ooff  22002222..  
  

WWee  hhaavvee  ddeeaalltt  oonn  aallll  tthhee  iissssuueess  wwhhiicchh  ccaammee  ttoo  oouurr  nnoottiiccee..  OOff  ccoouurrssee,,22002222  mmaayy  bbee  tthhee  yyeeaarr  ,,wwee  hhaadd  ttoo  oorrggaanniissee  
nnuummeerroouuss  ssttrruugggglleess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy,,  tthhee  hhiissttoorriicc  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  MMaarrcchh  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  oouurr  ggeennuuiinnee  ddeemmaannddss..  
TThhee  rriigghhtt  ppaatthh  wwee  ccoonnttiinnuuee  ssiinnccee  tthhee  iinncceeppttiioonn  ooff  oouurr  mmiigghhttyy  oorrggaanniissaattiioonn  iinn  22000099,,  hhaass  bbrroouugghhtt  iinn  tthhee  ddeessiirreedd  
rreessuullttss..  TThhee  mmoosstt  bbuurrnniinngg  iissssuuee  ooff  tthhee  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss,,  nnoonn--  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  aanndd  mmeeddiiccaall  bbiillllss  
wwaass  sseettttlleedd  ssoooonn  aafftteerr  tthhee  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  MMaarrcchh..  TThhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  wwaass  ccoommppeelllleedd  ttoo  ggrraanntt  nneecceessssaarryy  
ffuunnddss  ttoo  cclleeaarr  aallll  tthhee  ppeennddiinngg  mmeeddiiccaall  ccllaaiimmss  uupp  ttoo  3311--0033--22002222..  IItt  iiss  mmoorree  ssiiggnniiffiiccaanntt  tthhaatt  ffuuttuurree  ppaayymmeennttss  
rreegguullaarriisseedd  aatt  ppaarr  wwiitthh  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  TThhiiss  wwaass  aa  ggrreeaatt  aacchhiieevveemmeenntt  wwhhiicchh  bbeenneeffiitttteedd  tthhoouussaannddss  ooff  BBSSNNLL  
ppeennssiioonneerrss..  
  

IItt  iiss  aallssoo  aa  ffaacctt  tthhaatt  ssoommeetthhiinngg  ssttaarrtteedd  mmoovviinngg  aatt  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  oonn  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  iissssuuee  
ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  aafftteerr  tthhee  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  MMaarrcchh..  DDooTT  ccoonnvveenneedd  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  ppeennssiioonneerrss  oorrggaanniissaattiioonnss  
oonn  1177--1100--22002222  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  aaggeennddaa  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  aass  ppeerr  33rrdd  PPRRCC..  IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  iitt  wwaass  ssttaatteedd  bbyy  DDooTT  
tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  sseenntt  aa  pprrooppoossaall  ttoo  DDOOPP&&PPWW  ttoo  rreevviissee  tthhee  ppeennssiioonn  aass  ppeerr  33rrdd  PPRRCC  ,,  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  wwiitthh  
zzeerroo  ppeerrcceenntt  ffiittmmeenntt..  IItt  wwaass  ffuurrtthheerr  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  pprrooppoossaall  ffoorr  tthhee  ppoosstt  22001177  rreettiirreeeess  wwiitthh  nnoottiioonnaall  ffiixxaattiioonn  ooff  tthhee  
ppaayy  iinn  tthhee  rreevviisseedd  ppaayy  ssccaalleess  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  0011--0011--22001177  wwaass  aallssoo  sseenntt..  WWhheenn  aallll  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  ssttrroonnggllyy  
rreejjeecctteedd  tthhee  pprrooppoossaall  ooff  zzeerroo  ppeerrcceenntt  ffiittmmeenntt  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  tthhee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ffoorr  1155%%  ffiittmmeenntt,,  MMeemmbbeerr  ((  
SSeerrvviicceess))  wwhhoo  cchhaaiirreedd  tthhee  mmeeeettiinngg  hhaadd  aaggrreeeedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ddeemmaanndd  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ((TT))  aanndd  
MMOOCC..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  aassssuurraannccee  wwaass  nnoott  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  rreeccoorrdd  ooff  ddiissccuussssiioonn  iissssuueedd  bbyy  DDooTT,,  mmaayy  bbee  iinn  tthhee  
aabbsseennccee  ooff  cclleeaarr  ssttaanndd  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  SSoo  aallll  tthhee  ppeennssiioonneerrss  oorrggaanniissaattiioonnss  hhaavvee  ttaakkeenn  uupp  tthhee  iissssuuee  ffuurrtthheerr  
wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhoouugghh  tthhee  iillllooggiiccaall  aanndd  uunnrreeaalliissttiicc  ddeemmaanndd  ooff  77tthh  CCPPCC  ffiittmmeenntt  wwaass  ccoommpplleetteellyy  rreejjeecctteedd  bbyy  
DDooTT  aanndd  DDOOPP&&PPWW,,  oonnee  oorrggaanniissaattiioonn  iiss  ssttiillll  rreeiitteerraattiinngg  tthhiiss  ddeemmaanndd  oonnllyy  ttoo  ccrreeaattee  uunnnneecceessssaarryy  ccoonnffuussiioonn  aanndd  
ddeellaayy  tthhee  sseettttlleemmeenntt..  
  

WWee  ccoouulldd  hhoolldd  oouurr  44tthh  TTrriieennnniiaall  AAllll  IInnddiiaa  CCoonnffeerreennccee  aatt  MMyyssuurruu  iinn  DDeecceemmbbeerr,,22002222  hhiigghhllyy  ssuucccceessssffuullllyy..  TThhee  AAIICC  
hhaass  ddeecciiddeedd  ffoorr  ffuurrtthheerr  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  ffoorr  uurrggeenntt  sseettttlleemmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn..  
  
IIssssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  CCGGHHSS  wweerree  ttaakkeenn  uupp  wwiitthh  tthhee  aauutthhoorriittiieess  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  BBuutt  bbaassiicc  pprroobblleemmss  iinn  tthhiiss  
rreeggaarrdd  aarree  ppeennddiinngg  uunnrreessoollvveedd..  SSeevveerraall  iissssuueess  ooff  BBSSNNLL  MMRRSS  wweerree  ddeeaalltt  wwiitthh  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  aanndd  mmoosstt  ooff  
tthheessee  wweerree  sseettttlleedd..  IImmppoorrttaanntt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  111100tthh  PPaarrlliiaammeennttaarryy  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeee  hhaavvee  bbeeeenn  
rreejjeecctteedd  aanndd  iirroonniiccaallllyy  wwiitthh  tthhee  ccoonnccuurrrreennccee  ooff  tthhee  ssaammee  PPaarrlliiaammeennttaarryy  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeee..  TThhee  mmiinnddsseett  ooff  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  eexxppoosseedd  wwhheenn  aa  bbiillll  ttoo  nnuulllliiffyy  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  jjuuddggmmeenntt  ttoo  ggrraanntt  aaddddiittiioonnaall  
ppeennssiioonn  ooff  2200%%  aafftteerr  7799  yyeeaarrss  wwaass  hhuurrrriieeddllyy  ggoott  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt..  
  

DDeessppiittee  cclleeaarr  oorrddeerrss  iissssuueedd  bbyy  DDOOPP&&PPWW  ccoonnsseeqquueenntt  oonn  ppuurrssuuaattiioonnss  mmaaddee  aatt  vvaarriioouuss  lleevveellss  aanndd  eennddoorrsseedd  bbyy  
DDooTT  aanndd  BBSSNNLL,,  ppaayymmeenntt  ooff  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  ooff  ssoommee  ooff  tthhee  VVRRSS  rreettiirreeeess  ooff  MMaahhaarraasshhttrraa  bbeelloonnggiinngg  ttoo  SS  TT  
ccaatteeggoorryy  iiss  ppeennddiinngg  dduuee  ttoo  tthhee  aarrrrooggaanntt  ssttaanndd  ooff  cceerrttaaiinn  BBSSNNLL  ooffffiicceerrss..  

  

WWiitthhoouutt  aannyy  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  tthhee  VVRRSS  22001199  rreettiirreeeess  wweerree  ddeenniieedd  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  BBSSNNLL  MMRRSS  bbyy  cceerrttaaiinn  ooffffiicceerrss..  CCHHQQ  
iimmmmeeddiiaatteellyy  ttooookk  uupp  tthhee  iissssuuee  wwiitthh  CCMMDD  BBSSNNLL  aanndd  wwaass  sseettttlleedd  qquuiicckkllyy..  IItt  wwaass  AAIIBBDDPPAA,,  hhaavviinngg  ffoorreesseeeenn  tthhee  
ppoossssiibbiilliittyy  ooff  hhuuggee  ddeellaayy  iinn  pprroocceessssiinngg  tthhee  ppeennssiioonn  ccaasseess  ooff  ssuucchh  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  VVRRSS  rreettiirreeeess,,  ddiissccuusssseedd  tthhee  
nneecceessssiittyy  ooff  ggrraanntt  ooff  pprroovviissiioonnaall  ppeennssiioonn  wweellll  iinn  aaddvvaannccee  wwiitthh  MMeemmbbeerr((  FFiinnaannccee))  aanndd  ggoott  iitt..  TThhee  ccoonnttrroovveerrssiiaall  
eennttrryy  iinn  tthheeiirr  PPPPOOss,,  tthhee  ddeellaayy  iinn  ppaayymmeenntt  ooff  eexx--ggrraattiiaa  wweerree  aallssoo  sseettttlleedd..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthheessee  hhaavvee  nnoott  rreefflleecctteedd  iinn  
eennrroolllliinngg  eennoouugghh  VVRRSS  rreettiirreeeess  ttoo  oouurr  ffoolldd..  TThhiiss  llaappssee  hhaass  ttoo  bbee  uurrggeennttllyy  ddeeaalltt  wwiitthh  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  wwiiddeenniinngg  tthhee  
mmeemmbbeerrsshhiipp  bbaassee..  

  

IItt  iiss  aa  wweellccoommee  ddeevveellooppmmeenntt  tthhaatt  ssoommee  ooff  tthhee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeennttss  lliikkee  RRaajjaasstthhaann,,  CChhhhaattttiissggaarrhh,,  HHiimmaacchhaall  
PPrraaddeesshh,,  PPuunnjjaabb  eettcc  hhaavvee  ddeecciiddeedd  ttoo  rreevveerrtt  bbaacckk  ttoo  tthhee  OOlldd  PPeennssiioonn  SScchheemmee..  BBuutt  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  sshhoowwnn  
iitt’’ss  ooppppoossiittiioonn  bbyy  rreeffuussiinngg  ttoo  rreeffuunndd  tthhee  aammoouunntt  ppaaiidd  bbyy  tthheessee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  NNPPSS..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  rreevviivvaall  ooff  
BBSSNNLL  aanndd  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoonnttiinnuuiinngg  tthhee  lleetthhaarrggiicc  aattttiittuuddee..  TThhee  nnaattiioonn  iiss  
wwiittnneessssiinngg  aann  uunnpprreecceeddeenntteedd  pprriivvaattiissaattiioonn  sspprreeee  aanndd  hhaannddiinngg  oovveerr  tthhee  nnaattiioonnaall  aasssseettss  ttoo  tthhee  ccoorrppoorraattee..  TThhee  bbaassiicc  
aanndd  ffuunnddaammeennttaall  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  iiss  uunnddeerr  tthhrreeaatt..  

  

SSoo  tthhee  ttaasskkss  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  dduurriinngg  tthhee  nneeww  yyeeaarr  22002233  aarree  ooff  ppaarraammoouunntt  iimmppoorrttaannccee..  LLeett  uuss  ssttrreeaammlliinnee  tthhee  
oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  ttaakkee  uupp  tthhee  cchhaalllleennggeess  hheerrooiiccaallllyy,,  aass  bbeeffoorree..  
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