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TToo    
  

JJuussttiiccee  SShhrrii  AAsshhookk  KKuummaarr  MMaatthhuurr,,  

CChhaaiirrmmaann,,  VVIIII  CCeennttrraall  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn,,  

CChhaattrraappaattii  SShhiivvaajjii  BBhhaawwaann,,  

11
sstt

  FFlloooorr,,  BB--1144//AA,,  

QQuuttaabb  IInnssttiittuuttiioonnaall  AArreeaa,,  

NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  001166    
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  MMeemmoorraanndduumm  oonn  PPeennssiioonn  aanndd  PPeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  --  CCaassee  ooff  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  DDOOTT  eemmppllooyyeeeess..  

  

AAllll  IInnddiiaa  BBSSNNLL  DDOOTT  PPeennssiioonneerrss  AAssssoocciiaattiioonn  iiss  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ooff    ppeennssiioonneerrss  wwhhoo  hhaavvee  rreettiirreedd  ffrroomm  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoomm  aass  wweellll  aass  tthhoossee  rreettiirreedd  ffrroomm  BBSSNNLL,,  bbuutt  aabbssoorrbbeedd  ffrroomm  DDOOTT  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

ccoorrppoorraattiissaattiioonn  iinn  22000000..  
  

WWee  ccoommpplleetteellyy  ssuuppppoorrtt  tthhee  CCoommmmoonn  MMeemmoorraanndduumm  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  BBhhaarraatt  CCeennttrraall  PPeennssiioonneerrss  

CCoonnffeeddeerraattiioonn..  TThhiiss  MMeemmoorraanndduumm  iiss  ssuubbmmiitttteedd  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ssppeecciiaall  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  DDOOTT  aanndd  

BBSSNNLL  rreettiirreedd  eemmppllooyyeeeess,,  wwhhoossee  ppeennssiioonn  iiss  ppaaiidd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  aass  ppeerr  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  aatt  

tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  VVIIII  CCPPCC  hhaass  bbeeeenn  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  

ssuuggggeesstt  dduurriinngg  tthhee  mmeeeettiinngg  ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  BBCCPPCC  oonn  2233
rrdd

  JJuullyy  22001144,,  tthhaatt  aa  MMeemmoorraanndduumm  oonn  tthhee  iissssuueess  

ooff  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ppeennssiioonneerrss  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  CCPPCC..  
  

WWee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ppooiinnttss  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  MMeemmoorraanndduumm  ffaavvoouurraabbllyy  aanndd  aallssoo  

ggrraanntt  uuss  ssoommee  ttiimmee  ttoo  eexxppllaaiinn  tthhee  mmaaiinn  ppooiinnttss  ooff  tthhee  MMeemmoorraanndduumm..  
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MMeemmoorraanndduumm  oonn  PPeennssiioonn  aanndd  ootthheerr  PPeennssiioonnaarryy  BBeenneeffiittss  

ttoo  DDOOTT--BBSSNNLL  RReettiirreedd  EEmmppllooyyeeeess  
  

((II))  WWee  ffuullllyy  ssuuppppoorrtt  tthhee  CCoommmmoonn  MMeemmoorraanndduumm  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  BBCCPPCC..  
  

((IIII))  PPeennssiioonn  ffoorr  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  DDOOTT  EEmmppllooyyeeeess..  

AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  NNiiggaamm  LLiimmiitteedd  iinn  OOccttoobbeerr  22000000,,  bbyy  bbiiffuurrccaattiinngg  tthhee  

DDOOTT''ss  sseerrvviicceess,,  iitt  wwaass  aassssuurreedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  GGoovveerrnnmmeenntt  PPeennssiioonn  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ffrroomm  

CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  ooff  IInnddiiaa  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  DDOOTT  eemmppllooyyeeeess  oonn  rreettiirreemmeenntt..  IInn  oorrddeerr  ttoo  

ffaacciilliittaattee  tthhiiss,,  RRuullee--3377AA  wwaass  aaddddeedd  ttoo  tthhee  CCeennttrraall  CCiivviill  SSeerrvviicceess  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess  11997722..  
  

TThhee  rreelleevvaanntt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  RRuullee--3377--AA  aarree  rreepprroodduucceedd  bbeellooww::  
  

RRuullee  3377--AA::  CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  oonn  aabbssoorrppttiioonn  ccoonnsseeqquueenntt  uuppoonn  ccoonnvveerrssiioonn  ooff  aa  

GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  ttoo  aa  CCeennttrraall  AAuuttoonnoommoouuss  BBooddyy  oorr  aa  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  UUnnddeerrttaakkiinngg::--  
  

((88))  AA  ppeerrmmaanneenntt  GGoovveerrnnmmeenntt  sseerrvvaanntt  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  aabbssoorrbbeedd  aass  aann  eemmppllooyyeeee  ooff  aa  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  

UUnnddeerrttaakkiinngg  oorr  AAuuttoonnoommoouuss  BBooddyy  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  

ccoommbbiinneedd  sseerrvviiccee  rreennddeerreedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  iinn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  iinn  tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  

UUnnddeerrttaakkiinngg  oorr  AAuuttoonnoommoouuss  BBooddyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ffoorrmmuullaa  ffoorr  ccaallccuullaattiioonn  ooff  

ppeennssiioonn//ffaammiillyy  ppeennssiioonn  uunnddeerr  tthheessee  rruulleess  aass  mmaayy  bbee  iinn  ffoorrccee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  hhiiss  rreettiirreemmeenntt  ffrroomm  

tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  UUnnddeerrttaakkiinngg  oorr  AAuuttoonnoommoouuss  BBooddyy,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee  oorr  aatt  hhiiss  ooppttiioonn,,  ttoo  

rreecceeiivvee  pprroo--rraattaa  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss  ffoorr  tthhee  sseerrvviiccee  rreennddeerreedd  uunnddeerr  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  oorrddeerrss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..  
  

EExxppllaannaattiioonn::  TThhee  aammoouunntt  ooff  ppeennssiioonn//ffaammiillyy  ppeennssiioonn  ooff  tthhee  aabbssoorrbbeedd  eemmppllooyyeeee  oonn  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  

ffrroomm  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  UUnnddeerrttaakkiinngg  //  AAuuttoonnoommoouuss  BBooddyy  sshhaallll  bbee  ccaallccuullaatteedd  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy  aass  wwoouulldd  bbee  

tthhee  ccaassee  wwiitthh  aa  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  sseerrvvaanntt,,  rreettiirriinngg  oonn  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn,,  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy..  
  

((2211))  NNootthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  ssuubb--rruulleess  ((1122))  ttoo  ((2200))  sshhaallll  aappppllyy  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ccoonnvveerrssiioonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  TTeelleeccoomm  SSeerrvviicceess  aanndd  TTeelleeccoomm  OOppeerraattiioonnss  iinnttoo  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  NNiiggaamm  LLiimmiitteedd,,  

iinn  wwhhiicchh  ccaassee  tthhee  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  iinncclluuddiinngg  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt..  
  

((2222))  FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  iinncclluuddiinngg  ffaammiillyy  ppeennssiioonn  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  ssuubb--

rruullee  ((2211)),,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhaallll  ssppeecciiffyy  tthhee  aarrrraannggeemmeennttss  aanndd  mmaannnneerr  iinncclluuddiinngg  tthhee  rraattee  ooff  

ppeennssiioonnaarryy  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  bbee  mmaaddee  bbyy  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  NNiiggaamm  LLiimmiitteedd  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  

tthhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  ffiinnaanncciiaall  lliiaabbiilliittiieess  oonn  tthhiiss  aaccccoouunntt  sshhaallll  bbee  mmeett..    
  

((2233))  TThhee  aarrrraannggeemmeennttss  uunnddeerr  ssuubb--rruullee  ((2222))  sshhaallll  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  eexxiissttiinngg  ppeennssiioonneerrss  aanndd  ttoo  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  rreettiirreedd  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviiccee  ffoorr  aabbssoorrppttiioonn  iinn  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  NNiiggaamm  LLiimmiitteedd  aanndd  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ddiirreeccttllyy  rreeccrruuiitteedd  bbyy  tthhee  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  NNiiggaamm  LLiimmiitteedd  ffoorr  wwhhoomm  iitt  sshhaallll  ddeevviissee  iittss  oowwnn  ppeennssiioonn  sscchheemmee  aanndd  mmaakkee  

aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ffuunnddiinngg  aanndd  ddiissbbuurrssiinngg  tthhee  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss..  
  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PP  &&  PPWW  vviiddee  OOMM  NNoo..  44//6611//9999--PP  &&  PPWW  ((DD))  ddaatteedd  2200
tthh

  DDeecceemmbbeerr  22000022  iissssuueedd  

ccllaarriiffiiccaattiioonnss  aass  ffoolllloowwss::  
  

CCllaarriiffiiccaattiioonnss  ttoo  RRuullee  3377--AA  ooff  CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess::  

SSuubb--rruullee  ((99))  ooff  RRuullee  3377--AA  ooff  CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  ppeennssiioonn  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  uunnddeerr  

ssuubb--rruullee  ((88))  sshhaallll  bbee  ccaallccuullaatteedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  hhiiss  llaasstt  1100  mmoonntthhss''  aavveerraaggee  ppaayy..  RReeffeerreenncceess  hhaavvee  

bbeeeenn  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhiiss  DDeeppaarrttmmeenntt  sseeeekkiinngg  ccllaarriiffiiccaattiioonn  aass  ttoo  wwhheetthheerr  tthhee  ppaayy  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  iinn  PPSSUU  



iinn  tthhee  IIDDAA  ssccaallee  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ffoorr  ccaallccuullaattiinngg  aavveerraaggee  eemmoolluummeennttss  uunnddeerr  ssuubb--

rruullee  ((99))..  IItt  iiss  hheerreebbyy  ccllaarriiffiieedd  tthhaatt  ffoorr  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  uunnddeerr  ssuubb--rruullee  ((99))  ooff  

RRuullee  3377--AA,,  aavveerraaggee  eemmoolluummeennttss  wwiillll  bbee  ccaallccuullaatteedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ppaayy  ddrraawwnn  bbyy  tthhee  aabbssoorrbbeedd  

eemmppllooyyeeee  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  1100  mmoonntthhss  iinn  tthhee  PPSSUU  pprriioorr  ttoo  rreettiirreemmeenntt  aanndd  wwhheerreevveerr  tthhee  aabbssoorrbbeedd  

eemmppllooyyeeee  iiss  ddrraawwiinngg  ppaayy  iinn  IIDDAA  ssccaallee  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd,,  hhiiss  ppaayy  iinn  IIDDAA  ssccaallee  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  

aaccccoouunntt  ffoorr  ccaallccuullaattiioonn  ooff  aavveerraaggee  eemmoolluummeennttss..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppeennssiioonn  oorr  ffaammiillyy  ppeennssiioonn,,  aass  

tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  ssuucchh  aabbssoorrbbeedd  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  aallssoo  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  rreecceeiivvee  ddeeaarrnneessss  rreelliieeff  aass  ppeerr  

IInndduussttrriiaall  DDAA  ppaatttteerrnn  aass  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  ssuubb--rruullee  ((1100))  ooff  RRuullee  3377--AA..  
  

TThhee  aammeennddeedd  RRuullee  3377--AA  aanndd  tthhee  ccllaarriiffiiccaattiioonnss  iissssuueedd  cclleeaarrllyy  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  DDOOTT  aabbssoorrbbeedd  BBSSNNLL  

eemmppllooyyeeeess  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  ggoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  wwaaggeess  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  BBSSNNLL  aatt  

tthhee  ttiimmee  ooff  rreettiirreemmeenntt..    
  

TThhee  ppeennssiioonneerrss  aarree  ppuutt  ttoo  ggrreeaatt  ddiiffffiiccuullttyy  dduuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  iiss  nnoott  aauuttoommaattiiccaallllyy  

ggiivveenn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  IItt  iiss  oonnllyy  aafftteerr  ssuussttaaiinneedd  pprreessssuurree  aanndd  

aaggiittaattiioonn  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ppeennssiioonneerrss,,  tthhaatt  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  

PPeennssiioonneerrss..    TThhiiss  hhaass  hhaappppeenneedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ccoonnvveerrssiioonn  ooff  CCDDAA  ppaayyssccaalleess  ttoo  IIDDAA  ssccaalleess  iinn  22000000  

aafftteerr  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  aanndd  aafftteerr  wwaaggee  rreevviissiioonn  aaggrreeeemmeenntt  iinn  22000077..  IItt  hhaadd  ttoo  ggoo  ttoo  ccaabbiinneett  ffoorr  aa  

ddeecciissiioonn  iinn  tthhee  llaatttteerr  ccaassee..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeecciissiioonn  ccaammee  oonnllyy  iinn  22001100  ffoorr  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn,,  

aafftteerr  tthhrreeee  yyeeaarrss  ooff  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn..  
  

TThheerreeffoorree  wwee  ssuuggggeesstt  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  

((11))  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  mmaannddaattoorryy  wwhheenneevveerr  wwaaggee  rreevviissiioonn  iiss  

iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  
  

((22))  TThhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  lliinnkkiinngg  tthhee  aammoouunntt  ooff  ppeennssiioonn  bbeeiinngg  ppaaiidd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiitthh  tthhee  

ppaayymmeennttss  mmaaddee  bbyy  BBSSNNLL  ttoo  DDOOTT  iiss  ttoo  bbee  rreemmoovveedd..  AAnn  oorrddeerr  wwaass  iissssuueedd  bbyy  tthhee  DDOOTT  oonn  1155  JJuunnee  

22000066  ssttaattiinngg  tthhaatt  iiff  tthhee  ppeennssiioonn  lliiaabbiilliittyy  iiss  mmoorree  tthhaann  6600%%  ooff  tthhee  ppaayymmeenntt  bbeeiinngg  mmaaddee  bbyy  BBSSNNLL  ttoo  

DDOOTT  bbyy  wwaayy  ooff  ttaaxxeess,,  lliicceennccee  ffeeee,,  ddiivviiddeenndd  eettcc..,,  tthheenn  tthhee  bbaallaannccee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  BBSSNNLL  ttoo  

GGoovveerrnnmmeenntt..  TThhiiss  iiss  ccoommpplleetteellyy  uunntteennaabbllee..  BBSSNNLL  iiss  ppaayyiinngg  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  eeaacchh  aanndd  

eevveerryy  eemmppllooyyeeee  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  tthhaatt  ttoooo  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayyssccaallee..    AAss  ssuucchh,,  tthheerree  iiss  

nnoo  rreeaassoonn  wwhhyy  ssuucchh  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  6600%%  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee..    WWee  rreeqquueesstt  tthhaatt  ssuucchh  aann  aaddvveerrssee  

ccoonnddiittiioonn  bbee  rreemmoovveedd..  
  

((33))  AAss  ssttaatteedd  aabboovvee,,  BBSSNNLL  iiss  ppaayyiinngg  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  

ppaayyssccaallee  aanndd  nnoott  oonn  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy..  TThhiiss  iiss  ppuuttttiinngg  aa  sseerriioouuss  bbuurrddeenn  oonn  tthhee  ffiinnaannccee  ooff  BBSSNNLL..  

TThhiiss  aaddvveerrssee  ccoonnddiittiioonn  sshhoouulldd  bbee  rreemmoovveedd  aanndd  tthhee  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  sshhoouulldd  bbee  oonn  tthhee  bbaassiiss  

ooff  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy..    
  

((44))  7788..22%%  IIDDAA  MMeerrggeerr  ffiixxaattiioonn  bbee  ggrraanntteedd  ffoorr  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  bbootthh  pprree--22000077  aanndd  ppoosstt--22000077  BBSSNNLL  

rreettiirreeeess..  AAtt  pprreesseenntt  tthheeyy  aarree  ggiivveenn  oonnllyy  6688..88%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  ffiixxaattiioonn,,  wwhhiillee  tthhee  DDPPEE  hhaass  ggiivveenn  

gguuiiddaannccee  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  ooff  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  aass  ppeerr  GGoovveerrnnmmeenntt  ddeecciissiioonn..  
  

((55))  AAllll  bbeenneeffiittss  ggrraanntteedd  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  sshhoouulldd  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  

PPeennssiioonneerrss..  
  

((66))  AAllll  tthhee  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  tthhaatt  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonneerrss  bbaasseedd  oonn  

tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  VVIIII  CCPPCC  sshhoouulldd  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  aass  iiss  tthhee  ccaassee  

ooff  tthhee  VVII  CCeennttrraall  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn..  
  

((IIIIII))  PPeennssiioonn  ffoorr  BBSSNNLL  rreeccrruuiitteedd  eemmppllooyyeeeess..  

AAtt  pprreesseenntt,,  tthhee  BBSSNNLL  rreeccrruuiitteedd  eemmppllooyyeeeess  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  EEmmppllooyyeeeess  PPeennssiioonn  SScchheemmee,,  

ffoorrmmuullaatteedd  ffoorr  tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  eemmppllooyyeeeess..  TThhuuss  iinn  tthhee  BBSSNNLL,,  tthheerree  aarree  ttwwoo  sseettss  ooff  ooffffiicciiaallss,,  

wwhhoo  oonn  rreettiirreemmeenntt,,  hhaavvee  ttwwoo  sscchheemmeess,,  ((11))  DDeeffiinneedd  PPeennssiioonn  bbyy  GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa  aanndd  ((22))  PPeennssiioonn  

tthhrroouugghh  EEPPSS..  TThhee  ppeennssiioonn  tthhaatt  wwiillll  ggeett  tthhrroouugghh  EEPPSS  iiss  pprroobbaabbllyy  lleesssseerr  aanndd  tthhee  rriisskk  iiss  eennoorrmmoouuss  



ssiinnccee  tthhee  PPeennssiioonn  FFuunnddss  mmaayy  bbee  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctteedd  aass  ppeerr  mmaarrkkeett  fflluuccttuuaattiioonnss..  
  

AAss  ssuucchh,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee  EEPPSS  ffoorr  BBSSNNLL  rreeccrruuiitteeeess  bbee  ssccrraappppeedd  aanndd  tthheeyy  bbee  bbrroouugghhtt  uunnddeerr  

tthhee  ddeeffiinneedd  ppeennssiioonn,,  aass  iiss  tthhee  ccaassee  wwiitthh  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  DDooTT  eemmppllooyyeeeess..  IItt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  

tthhee  ddeeffiinneedd  ppeennssiioonn  ssyysstteemm  ssttiillll  ccoonnttiinnuueess  aass  ppeerr  CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess  11997722  ffoorr  nneewwllyy  rreeccrruuiitteedd  

eemmppllooyyeeeess  aallssoo  iinn  PPSSUUss  ssuucchh  aass  TTeeaa  BBooaarrdd  CCoorrppoorraattiioonn,,  DDaammooddaarr  VVaalllleeyy  CCoorrppoorraattiioonn,,  SStteeeell  

AAuutthhoorriittyy  ooff  IInnddiiaa,,  CCooaall  IInnddiiaa  LLiimmiitteedd,,  AAiirrppoorrtt  AAuutthhoorriittyy  ooff  IInnddiiaa  PPaatt  &&  DDoocckk  eettcc..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  

BBSSNNLL  rreeccrruuiitteedd  eemmppllooyyeeeess  bbee  aallssoo  ggrraanntteedd  ddeeffiinneedd  ppeennssiioonn  aass  ppeerr  CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess..  
  

((IIVV))  CCGGHHSS  ffaacciilliittiieess  ttoo  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  DDooTT  rreettiirreeeess..  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoomm  vviiddee  tthheeiirr  OOMM  NNoo..44--1122((1111))22001122--PPAATT  ddaatteedd  2200..0022..22001144  hhaavvee  eexxtteennddeedd  

CCGGHHSS  ffaacciilliittiieess  ttoo  rreettiirreedd  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  iinn  rreecceeiipptt  ooff  CCeennttrraall  CCiivviill  ppeennssiioonn//PPrroo--rraattaa  

ppeennssiioonn  ffrroomm  CCeennttrraall  CCiivviill  EEssttiimmaatteess  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  &&  FFaammiillyy  

WWeellffaarree..  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  hhaavvee  bbeeeenn  ggiivveenn  aann  ooppttiioonn  ttoo  cchhoooossee  eeiitthheerr  CCGGHHSS  oorr  BBSSNNLL--MMRRSS  aass  ppeerr  

tthheeiirr  ccoonnvveenniieennccee..  
  

BBSSNNLL  aallssoo  vviiddee  iittss  lleetttteerr  nnoo..  BBSSNNLL//AAddmmnn..//1144--1155..0099((pptt))  ddaatteedd  22
nndd

  AApprriill,,  22001144  aaddddrreesssseedd  ttoo  aallll  tthhee  

CChhiieeff  GGeenneerraall  MMaannaaggeerrss,,  hhaass  aasskkeedd  tthheemm  ttoo  ggiivvee  wwiiddee  ppuubblliicciittyy  aanndd  ttoo  aassssiisstt  tthhee  wwiilllliinngg  rreettiirreedd  

eemmppllooyyeeeess  bbyy  ffoorrwwaarrddiinngg  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  rreessppeeccttiivvee  CCGGHHSS  uunniittss  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  CCGGHHSS..  
  

BBuutt,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  &&  FFaammiillyy  WWeellffaarree  ddooeess  nnoott  sseeeemm  ttoo  hhaavvee  iissssuueedd  aannyy  ootthheerr  iinn  tthhiiss  

ccoonnnneeccttiioonn..  HHeennccee,,  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  nneecceessssaarryy  oorrddeerr  ffrroomm  tthhee  nnooddaall  MMiinniissttrryy,,  tthhee  ffaacciilliittyy  iiss  

uunnlliikkeellyy  ttoo  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  bbyy  CCGGHHSS..  HHeennccee  iimmmmeeddiiaattee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  iinn  tthhee  

mmaatttteerr  nneeeeddss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  bbyy  MMooHH  &&  FFWW..  
  

FFuurrtthheerr,,  ssiinnccee  tthhee  DDooTT  OO..MM..  ddaatteedd  2200..0022..22001144  ssttiippuullaatteess  tthhaatt  tthhee  rreettiirreedd  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  

oopptt  ffoorr  CCGGHHSS  ““wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  ppaayy  tthhee  rreeqquuiissiittee  ffeeee  ttoo  CCGGHHSS  aass  aapppplliiccaabbllee  ttoo  GGoovveerrnnmmeenntt  

rreettiirreeeess””,,  DDooTT  mmuusstt  nnooww  ffiixx  tthhee  rraattee  ooff  mmoonntthhllyy  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppaayyaabbllee  bbyy  tthhee  ppeennssiioonneerr..  IItt  iiss  ttoo  

bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppaayyaabbllee  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  rreettiirreeeess  iiss  ffiixxeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  

GGrraaddee  PPaayy  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  hhaavvee  ddrraawwnn  hhaadd  tthheeyy  bbeeeenn  iinn  sseerrvviiccee  wwhheerreeaass  iinn  BBSSNNLL  tthheerree  iiss  nnoo  

eelleemmeenntt  ooff  GGrraaddee  PPaayy  ttoo  ffiixx  tthhee  rraattee  ooff  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  ppaarr  wwiitthh  GGoovveerrnnmmeenntt  rreettiirreeeess..  TThhee  wwaarrdd  

eennttiittlleemmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  rreettiirreeeess  iiss  aallssoo  ddeetteerrmmiinneedd  oonn  tthhee  ‘‘nnoottiioonnaall  PPaayy  iinn  PPaayy  BBaanndd’’..  

HHeennccee,,  BBSSNNLL  wwiillll  hhaavvee  ttoo  eevvoollvvee  aa  nneeww  ddiissppeennssaattiioonn  oonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aanndd  wwaarrdd  eennttiittlleemmeenntt  iinn  

rreessppeecctt  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  rraatteess  aapppplliiccaabbllee  ttoo  CCGGHHSS  

bbeenneeffiicciiaarriieess..  
  

WWee  rreeqquueesstt  tthhee  VVIIII  CCPPCC  oonnccee  aaggaaiinn  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  MMeemmoorraanndduumm  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  BBCCPPCC  aass  aallssoo  bbyy  tthhee  

AAIIBBDDPPAA  aanndd  ggiivvee  ffaavvoouurraabbllee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..  
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