
FFOORRUUMM  OOFF  BBSSNNLL  UUNNIIOONNSS  //  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  
DDaaddaa  GGhhoosshh  BBhhaawwaann,,  22115511//11,,  NNeeww  PPaatteell  NNaaggaarr,,  
OOpppp..  SShhaaddiippuurr  BBuuss  DDeeppoott..,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000088..  

  
  
  

    

  

FFoorruumm//110033//1199  ((iiii))                                                                                                  0077..0033..22001166  
  

TToo  
  

SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaaddjjii,,        

HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  &&  IITT,,              
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    

2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  

NNeeww  DDeellhhii  111100000011      
  

RReessppeecctteedd  ssiirr,,  
  

SSuubb::    --  PPeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbeeiinngg  ccoolllleecctteedd  iinn  eexxcceessss  ffrroomm  BBSSNNLL  ––  rreeqquueessttiinngg  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  --  

rreegg..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iimmppoorrttaanntt  pprroobblleemm  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  

BBSSNNLL  iiss  mmaakkiinngg  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  DDooTT  

rreeccrruuiitteeeess,,  wwhhoo  aarree  ppeerrmmaanneennttllyy  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL,,  aanndd  wwhhoo  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  

ppeennssiioonn..  HHoowweevveerr,,  eexxcceessss  mmoonneeyy  iiss  bbeeiinngg  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  BBSSNNLL  oonn  tthhiiss  ccoouunntt..    
  

AAss  ppeerr  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  66tthh  CCeennttrraall  PPaayy  CCoommmmiissssiioonn,,  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  bbeeiinngg  ccoolllleecctteedd  ffoorr  

tthhee  eennttiirree  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeeess,,  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  bbaassiicc  ppaayy  ((PPaayy  iinn  tthhee  PPaayy  BBaanndd  pplluuss  GGrraaddee  PPaayy))  

oonnllyy..  TThhiiss  iiss  iimmpplleemmeenntteedd  ww..ee..ff..  0011..0011..22000066..  WWhheerreeaass,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  DDooTT  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  

ppeerrmmaanneennttllyy  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL,,  ssttiillll  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  bbeeiinngg  ccoolllleecctteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthheeiirr  

ppaayyssccaallee..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  BBSSNNLL  iiss  ppaayyiinngg  aarroouunndd  RRss..440000  ccrroorree  iinn  eexxcceessss  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  eevveerryy  yyeeaarr..    
  

OOnn  rreettiirreemmeenntt,,  bbootthh  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  DDooTT  eemmppllooyyeeeess  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL,,  

aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  tthhee  ssaammee  ggoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonn..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  ttoo  bbee  ppaaiidd  iinn  rreessppeecctt  ooff  

bbootthh  tthheessee  sseeccttiioonnss  ooff  eemmppllooyyeeeess,,  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  tthhee  ssaammee..  TThhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  hhaass  
aallrreeaaddyy  rraaiisseedd  tthhiiss  iissssuuee  aa  nnuummbbeerr  ooff  ttiimmeess  wwiitthh  tthhee  DDooTT..  HHoowweevveerr,,  ssttiillll  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  bbeeiinngg  

ccoolllleecctteedd  ffrroomm  BBSSNNLL,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayyssccaalleess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  oonnllyy..    
  

AA  sseerriioouuss  ooffffsshhoooott  ooff  tthhiiss  wwrroonngg  mmeetthhoodd  ooff  ccaallccuullaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssttaaggnnaattiioonn,,  

bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  aallmmoosstt  6655%%  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  ccaatteeggoorriieess  ooff  RReegguullaarr  MMaazzddoooorr,,  GGrroouupp  ‘‘DD’’,,  eettcc..  TThhiiss  iiss  

bbeeccaauussee,,  iinn  tthhee  llaasstt  WWaaggee  RReevviissiioonn,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaadd  kkeepptt  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayyssccaalleess  ooff  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  aass  llooww  aass  ppoossssiibbllee,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  lleesssseenn  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  aann  aabbnnoorrmmaallllyy  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  rreeaacchheedd  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  

tthheeiirr  ppaayyssccaalleess  aanndd  aarree  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssttaaggnnaattiioonn..  TThheeyy  ddoo  nnoott  ggeett  tthheeiirr  aannnnuuaall  iinnccrreemmeenntt  

eevveerryy  yyeeaarr..  
  

HHeennccee,,  wwee  ffeerrvveennttllyy  rreeqquueesstt  yyoouu  ssiirr,,  ttoo  kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee  iinn  tthhiiss  mmaatttteerr,,  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  

ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL  iiss  ccaallccuullaatteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  bbaassiicc  ppaayy,,  aass  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  CCeennttrraall  
GGoovveerrnnmmeenntt  EEmmppllooyyeeeess..  TThhiiss  wwiillll  nnoott  oonnllyy  hheellpp  ttoo  lleesssseenn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  bbuurrddeenn  ooff  BBSSNNLL,,  bbuutt  wwiillll  aallssoo  hheellpp  ttoo  

rreessoollvvee  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssttaaggnnaattiioonn  oonnccee  ffoorr  aallll¸̧  aatt  lleeaasstt  iinn  tthhee  nneexxtt  rroouunndd  ooff  WWaaggee  RReevviissiioonn  iinn  BBSSNNLL..  WWee  sshhaallll  

bbee  vveerryy  ggrraatteeffuull  ttoo  yyoouu  ssiirr,,  iiff  yyoouu  ccaann  kkiinnddllyy  ssppaarree  ssoommee  ooff  pprreecciioouuss  ttiimmee  ttoo  mmeeeett  uuss  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  
  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

CCoonnvveennoorr,,  

FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss..  

MMoobbiillee  NNoo::  99886688223311111133  


