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SSuubb::  --  RReeqquueesstt  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  rreevviisseedd  DDCCRRGG  ffoorr  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  DDooTT  eemmppllooyyeeeess  ww..ee..ff  11..11..22001166  ——  RReegg..  

  

TThhiiss  iiss  ttoo  rreeqquueesstt  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  sseettttlliinngg  tthhee  iissssuuee  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt  aabboovvee..    
  

TThhee  DDooPP&&TT  iissssuueedd  oorrddeerrss  oonn  rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  ffoorr  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonneerrss,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  77tthh  CCPPCC,,  vviiddee  iittss  OO..MM..NNoo..  3388//3377//22001166--PP&&PPWW((AA))((ii))  ddaatteedd  44..88..22001166..  AAss  ppeerr  tthheessee  oorrddeerrss,,  

tthhee  cceeiilliinngg  lliimmiitt  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  DDCCRRGG  wwaass  eennhhaanncceedd  ffrroomm  RRss  1100  llaakkhhss  ttoo  RRss  2200  llaakkhhss..  TThhee  rraatteess  ooff  GGrraattuuiittyy  wweerree  

aallssoo  rreevviisseedd..  TThheessee  rreevviisseedd  cceeiilliinngg  aanndd  rraatteess  aarree  eeffffeeccttiivvee  ffrroomm  11..11..22001166..  TThhee  rraatteess  ooff  eexx  ggrraattiiaa  lluummpp  ssuumm  

ccoommppeennssaattiioonn  iinn  ccaassee  ooff  ddeeaatthh  wwhhiillee  oonn  dduuttyy//dduuee  ttoo  tteerrrroorriissttss  eettcc  wweerree  aallssoo  rreevviisseedd..    

  

SSuucchh  bbeenneeffiittss  hhaavvee  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  DDooTT  eemmppllooyyeeeess  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL..  BBuutt  nnoo  oorrddeerrss  wweerree  

iissssuueedd  bbyy  DDooTT  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  iitt  iiss  ttoo  iinnffoorrmm  tthhaatt  eevveenn  tthhoouugghh  bbyy  tthhaatt  ttiimmee  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  

oorrddeerrss  eeffffeeccttiivvee  ffrroomm  11..11..22000077  ffoorr  tthhee  DDooTT  eemmppllooyyeeeess  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL  ((nnoonn--eexxeeccuuttiivveess))  wweerree  nnoott  iissssuueedd  

((tthheessee  oorrddeerrss  wweerree  iissssuueedd  oonnllyy  oonn  77..55..22001100)),,  tthhee  DDooTT  iissssuueedd  aann  oorrddeerr  vviiddee  iittss  lleetttteerr  NNoo..  4400--3311//22000088--PPeenn((TT))  

ddaatteedd  1155..55..22000099  aalllloowwiinngg  tthhee  rreevviisseedd  rruulleess  ffoorr  ppeennssiioonn  ccaallccuullaattiioonn  aass  ppeerr  tthhee  66tthh  CCPPCC  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  DDCCRRGG,,  

CCoommmmuuttaattiioonn  ttaabbllee,,  eemmoolluummeennttss,,  qquuaalliiffyyiinngg  sseerrvviiccee  eettcc    wwoouulldd  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  IIDDAA  ppeennssiioonneerrss  ooff  BBSSNNLL  ccoovveerreedd  

uunnddeerr  rruullee  3377--AA,,    ww..ee..ff..  11..11..22000066..  

  

IItt  iiss  tthheerreeffoorree  rreeqquueesstteedd  ttoo  kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee  ssoo  tthhaatt  ssiimmiillaarr  oorrddeerrss  aarree  iissssuueedd  bbyy  DDooTT  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  
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CCooppyy  ttoo::  MMss..  SSuujjaattaa  TT..  RRaayy,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,    BBSSNNLL,,  NNeeww  DDeellhhii,,  wwiitthh  aa  rreeqquueesstt  ffoorr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  ttaakkiinngg  uupp  

tthhee  ccaassee  wwiitthh  tthhee  DDooTT..    

  

  


