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SShhrrii  MM..FF..FFaarrooooqquuii,,  
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NNeeww  DDeellhhii  --  111100000011  

  

SSiirr,,  

  

SSuubb::  --  7788..22%%  IIDDAA  ffiixxaattiioonn  bbeenneeffiitt  ttoo  ppeennssiioonneerrss  wwhhoo  rreettiirreedd  bbeeffoorree  
1100..0066..22001133  ––  oorrddeerrss  rreeqquueesstteedd..  

  

TThhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  bbeeeenn  ggrraanntteedd  7788..22%%  IIDDAA  ffiixxaattiioonn  nnoottiioonnaallllyy  ww..ee..ff..  

0011..0011..22000077  aanndd  aaccttuuaallllyy  ffrroomm  1100..0066..22001133,,  tthhee  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  tthhee  DDooTT  iissssuueedd  oorrddeerr  

vviiddee  6644--0011//22001122--SSUU  ddaatteedd  1100..0066..22001133..  

  

TThhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  rreettiirreedd  ffrroomm  1100..0066..22001133  oonnwwaarrddss  hhaavvee  ggoott  tthhee  bbeenneeffiitt  iinn  

tthheeiirr  ppeennssiioonn,,  wwhhiillee  tthhoossee  wwhhoo  rreettiirreedd  eeaarrlliieerr  aarree  yyeett  ttoo  ggeett  tthhee  ssaammee..  IItt  iiss  

uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EExxppeennddiittuurree  ttoo  wwhhoomm  tthhee  mmaatttteerr  wwaass  ffoorrwwaarrddeedd  

ffoorr  aapppprroovvaall  hhaass  rreettuurrnneedd  tthhee  ffiillee  ttoo  DDooTT  sseeeekkiinngg  cceerrttaaiinn  ccllaarriiffiiccaattiioonnss,,  wwhhiicchh  aarree  yyeett  

ttoo  bbee  ffuurrnniisshheedd  bbyy  DDooTT..  

  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwaanntt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ttoo  sseettttllee  tthhee  iissssuuee,,  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  aaccttiioonn  iiss  rreeqquurriieedd  ffrroomm  DDooTT..  

  

TThhee  PPrreessiiddeennttiiaall  DDiirreeccttiivveess  wwaass  iissssuueedd  vviiddee  DDooTT  lleetttteerr  ddaatteedd  1100..0066..22001133,,  ffoorr  

eexxtteennssiioonn  ooff  bbeenneeffiitt  ooff  mmeerrggeerr  ooff  5500%%  IIDDAA  wwiitthh  bbaassiicc  ppaayy  ww..ee..ff  0011..0011..22000077,,  

eeffffeeccttiivveellyy  aammoouunnttiinngg  ttoo  7788..22%%  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ffiittmmeenntt  &&  ppaayy  ffiixxaattiioonn..  IItt  wwaass  

mmeennttiioonneedd  tthhaatt  nnoo  aarrrreeaarrss  wwiillll  bbee  ppaaiidd  aanndd  tthhee  rreevviisseedd  ffiittmmeenntt  bbeenneeffiitt  oonn  tthhee  bbaassiiss  

ooff  DDPPEE  OOMM  ddaatteedd  0022..0044..22000099  wwiillll  bbee  ppaaiidd  wwiitthh  pprroossppeeccttiivvee  ddaattee  oonnllyy..  AAccccoorrddiinnggllyy  

BBSSNNLL  iissssuueedd  tthhee  rreevviisseedd  oorrddeerr  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy  ffiixxiinngg  tthhee  rreevviisseedd  ppaayy  nnoottiioonnaallllyy  

ffrroomm  0011..0011..22000077  wwiitthh  aaccttuuaall  ppaayy  ww..ee..ff  1100..0066..22001133..  

  

IInn  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  ssiiggnneedd  bbeettwweeeenn  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  

UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  oonn  1100..0066..22001122    ffoorr  eexxtteennddiinngg  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  7788..22%%  IIDDAA  ffiittmmeenntt  

eeffffeeccttiivveellyy  ww..ee..ff  0011..0011..22000077,,  iitt  wwaass  mmuuttuuaallllyy  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee  aaccttuuaall  ppaayymmeenntt  wwiillll  bbee  

mmaaddee  pprroossppeeccttiivveellyy  aanndd  aarrrreeaarrss  wwiillll  bbee  ddeeffeerrrreedd  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  aanndd  wwiillll  bbee  ppaaiidd  

wwhheenn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  BBSSNNLL  iimmpprroovveess..  BBSSNNLL  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  tthhee  ssaammee  

pprrooppoossaall  aanndd  sseenntt  ttoo  DDOOTT  oonn  1100..0099..22001122  ffoorr  aapppprroovvaall..      



  

  

HHoowweevveerr,,  DDooTT  iissssuueedd  tthhee  rreevviisseedd  PPrreessiiddeennttiiaall  DDiirreeccttiivvee  wwhhiicchh  cclloosseedd  tthhee  ssccooppee  ffoorr  

tthhee  aarrrreeaarr  ppaayymmeenntt  wwhheenn  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  BBSSNNLL  iimmpprroovveess  bbuutt  aallssoo  ccrreeaatteedd  

pprroobblleemmss  ffoorr  tthhee  ppeennssiioonneerrss  wwhhoo  rreettiirreedd  bbeettwweeeenn  0011..0011..22000077  ttoo  1100..0066..22001133  aass  tthheeiirr  

ppaayy  iiss  ffiixxeedd  nnoottiioonnaallllyy  wwiitthh  7788..22%%  IIDDAA  ffiittmmeenntt  bbeenneeffiitt..  SSiinnccee  tthhee  ccaassee  ooff  ppeennssiioonneerrss  

rreettiirreedd  bbeettwweeeenn  0011..0011..22000077  ttoo  0099..0066..22001133  aarree  nnoott  sseettttlleedd,,  tthhee  pprree--22000077  ppeennssiioonneerr’’ss  

ccaasseess  aallssoo  rreemmaaiinn  uunnrreessoollvveedd..    

  

IInn  oorrddeerr  ttoo  rreessoollvvee  tthhee  iissssuuee,,  iitt  wwiillll  bbee  aapppprroopprriiaattee  ttoo  rreevviissee  tthhee  pprreessiiddeennttiiaall  ddiirreeccttiivvee  

iissssuueedd  bbyy  DDooTT  oonn  1100..0066..22001133  bbyy  eexxtteennddiinngg  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  mmeerrggeerr  ooff  5500%%  IIDDAA  wwiitthh  

bbaassiicc  ppaayy  ww..ee..ff  0011..0011..22000077,,  eeffffeeccttiivveellyy  aammoouunnttiinngg  ttoo  7788..22%%  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  

ffiittmmeenntt  &&  ppaayy  ffiixxaattiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiiss  iinnsstteeaadd  ooff  nnoottiioonnaall  ppaayy  ffiixxaattiioonn  kkeeeeppiinngg  tthhee  

aarrrreeaarr  ppaayymmeenntt  ddeeffeerrrreedd  aass  ppeerr  tthhee  aaggrreeeemmeenntt..  TThhiiss  wwiillll  bbee  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  BBSSNNLL  

BBooaarrdd  pprrooppoossaall  sseenntt  ttoo  DDOOTT  oonn  1100..0099..22001122  ffoorr  aapppprroovvaall..  TThhee  mmeetthhoodd  ooff  aarrrreeaarr  

ppaayymmeenntt  ccaann  bbee  wwoorrkkeedd  oouutt  bbyy  BBSSNNLL  oonnccee  ccoommppaannyy’’ss  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  iimmpprroovveess..  

  

CCMMDD  BBSSNNLL  hhaass  aallrreeaaddyy  wwrriitttteenn  aa  DDOO  lleetttteerr  oonn  2211..1100..22001133  ttoo  DDooTT  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  ffoorr  

rreevviissiinngg  tthhee  pprreessiiddeennttiiaall  ddiirreeccttiivvee  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ttwwiinn  pprroobblleemmss  ooff  sseettttlleemmeenntt  ooff  

ppeennssiioonneerr’’ss  iissssuueess  aanndd  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  aarrrreeaarrss  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  

ffrroomm  0011..0011..22000077  ttoo  0099..0066..22001133..  TThhiiss  rreevviissiioonn  iiss  nnoott  ggooiinngg  ttoo  mmaakkee  aannyy  ffiinnaanncciiaall  

iimmpplliiccaattiioonn  oonn  BBSSNNLL  hhaass  ffuurrtthheerr  aass  BBSSNNLL  aallrreeaaddyy  ppaaiidd  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  

mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  ttoo  DDooTT..  OOnn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  7788..22%%  ffiittmmeenntt,,  tthhee  ppaayy  

ssccaallee  iiss  nnoott  ggeettttiinngg  cchhaannggeedd,,  oonnllyy  tthhee  bbaassiicc  ppaayy  uunnddeerrggooeess  cchhaannggeess..    

  

IItt  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  nneecceessssaarryy  eeaarrllyy  aaccttiioonn  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  ttaakkeenn  ttoo  rreevviissee  

tthhee  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss  aass  aallssoo  ttoo  ffuurrnniisshh  tthhee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ttoo  DDooEE,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  

ppeennssiioonneerrss  wwhhoo  aarree  wwaaiittiinngg  ffoorr  tthhee  7788..22%%  IIDDAA  ffiixxaattiioonn  bbeenneeffiitt,,  aarree  ppaaiidd  tthheeiirr  

jjuussttiiffiieedd  ffiixxaattiioonn..  
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