
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001177//3344                                                                                                                            2277..0099..22001188  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  PPoonn  RRaaddhhaakkrriisshhnnaann  jjii,,    

HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ((FFiinnaannccee  &&  SShhiippppiinngg)),,    

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  

3366,,  UUddyyoogg  BBhhaawwaann,,  
NNeeww  DDeellhhii--111100  001111  
  

RReessppeecctteedd  ssiirr,,  
  

SSuubb::    --  SSeeeekkiinngg  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  lloonngg  ppeennddiinngg  ddiissppuuttee  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  

BBSSNNLL  --  rreegg..  

  

WWee  ffeerrvveennttllyy  sseeeekk  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  tthhee  lloonngg  ppeennddiinngg  ddiissppuuttee  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  ppaayymmeenntt  ooff  

ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL..  

  

AAss  ppeerr  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  wwhhoo  rreettiirreedd  aafftteerr  tthheeiirr  aabbssoorrppttiioonn  iinn  BBSSNNLL  iinn  tthhee  yyeeaarr  22000000,,  aarree  bbeeiinngg  ppaaiidd  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  ppeennssiioonn,,  aass  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  RRuullee  3377--AA  ooff  tthhee  CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  

RRuulleess  11997722..  AA  ccooppyy  ooff  tthhee  lleetttteerr  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  iiss  

eenncclloosseedd  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  rreeffeerreennccee..  BBSSNNLL  iiss  mmaakkiinngg  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  DDooTT  eemmppllooyyeeeess,,  wwhhoo  aarree  ppeerrmmaanneennttllyy  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL..    

  
HHoowweevveerr,,  eexxcceessss  mmoonneeyy  iiss  bbeeiinngg  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  BBSSNNLL  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  AAss  ppeerr  tthhee  

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

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

GGrraaddee  PPaayy))  oonnllyy..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhiiss  iiss  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..    

  

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  ppaayy  ssccaalleess..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  BBSSNNLL  iiss  

bbeeiinngg  ffoorrcceedd  ttoo  ppaayy  eexxcceessss  aammoouunntt,,  bbyy  wwaayy  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeerrssoonnnneell  

aanndd  TTrraaiinniinngg  ((DDooPP&&TT)),,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  nnoo..22//3344//22000088--EEsstttt..((PPaayy  IIII))  ddaatteedd  1199tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22000099,,  hhaass  

ccaatteeggoorriiccaallllyy  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  tthhee  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  sseerrvvaannttss  

sshhoouulldd  bbee  bbaasseedd  oonn  tthhee  eexxiissttiinngg  bbaassiicc  ppaayy  ((ccooppyy  eenncclloosseedd  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  rreeffeerreennccee))..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  

oorrddeerr  ooff  tthhee  DDooPP&&TT  hhaass  nnoott  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  

  

BBootthh  tthhee  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  aanndd  tthhee  ppeennssiioonneerrss  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  CCCCSS  

((PPeennssiioonn))  RRuulleess  11997722..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  bbee  rreemmiitttteedd  iinn  rreessppeecctt  ooff  bbootthh  tthheessee  

sseeccttiioonnss  ooff  eemmppllooyyeeeess,,  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  tthhee  ssaammee..  TThhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL,,  iiss  

ccoonnttiinnuuoouussllyy  rraaiissiinngg  tthhiiss  iissssuuee  wwiitthh  tthhee  DDooTT..  HHoowweevveerr,,  DDooTT  iiss  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhaatt  tthhee  ddeemmaanndd  ffoorr  

ccaallccuullaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  BBSSNNLL,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy,,  iiss  nnoott  ccoonncceeddeedd  bbyy  tthhee  

MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee..  AA  ccooppyy  ooff  ssuucchh  rreeppllyy,,  ggiivveenn  bbyy  tthhee  DDooTT  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  nnoo..77--4455//22000088//TTAA--II//440099--

443333  ddaatteedd  0011..0033..22001122,,  iiss  eenncclloosseedd  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  rreeffeerreennccee..  AAss  aa  rreessuulltt,,  ssttiillll  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  
bbeeiinngg  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  BBSSNNLL,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  iitt  iiss  vveerryy  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  

ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  wwhhoo  aarree  pprreesseennttllyy  wwoorrkkiinngg  iinn  BBSSNNLL  oonn  ddeeppuuttaattiioonn,,  iiss  

bbeeiinngg  ccoolllleecctteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  MMTTNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  aallssoo  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  

CCCCSS  ((PPeennssiioonn))  RRuulleess  11997722..  TThhee  MMTTNNLL  rreettiirreeeess  aarree  ggeettttiinngg  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  ppeennssiioonn..  IItt  iiss  vveerryy  

iimmppoorrttaanntt  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  rreessppeecctt  ooff  MMTTNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  iiss  bbeeiinngg  ccoolllleecctteedd  bbaasseedd  

oonn  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy..  HHeennccee,,  iitt  iiss  aa  vveerryy  bbiigg  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  tthhaatt  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  

BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  iiss  bbeeiinngg  ccoolllleecctteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthheeiirr  ppaayy  ssccaalleess..    



            
  

AA  sseerriioouuss  ooffffsshhoooott  ooff  tthhiiss  wwrroonn

eemmppllooyyeeeess,,  iiss  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssttaa

ccaatteeggoorriieess  ooff  RReegguullaarr  MMaazzddoooorr

MMaannaaggeemmeenntt  hhaadd  kkeepptt  tthhee  mmaaxx

vviieeww  ttoo  lleesssseenn  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  ppee

aann  aabbnnoorrmmaallllyy  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  

ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  tthhee  pprroobblleemm  ooff  sstt

ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  ffeerrvveennttllyy  rree

tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibb
bbeeiinngg  ddoonnee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  CCee

  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  sshhaallll  bbee  vv

pprreecciioouuss  ttiimmee,,  ffoorr  mmeeeettiinngg  tthhee  rr

tthhiiss  iissssuuee..  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

EEnnccll::  AAss  aabboovvee..  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nngg  mmeetthhoodd  ooff  ccaallccuullaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn

aaggnnaattiioonn,,  bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  aallmmoosstt  9900%%  ooff  BBSSNNLL  eemm

rr,,  GGrroouupp  ‘‘DD’’,,  eettcc..  TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee,,  iinn  tthhee  llaasstt  

xxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aass  llooww

ennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  ttoo  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenn

  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  rreeaacchheedd  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthheeiirr

ttaaggnnaattiioonn..  TThheeyy  ddoo  nnoott  ggeett  tthheeiirr  aannnnuuaall  iinnccrreemmeenn

eeqquueesstt  yyoouu  ssiirr,,  ttoo  kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee  iinn  tthhiiss  mmaatttteerr

bbuuttiioonn  ffrroomm  BBSSNNLL  iiss  ccoolllleecctteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  aacc
eennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  aanndd  MMTTNNLL  eemmppllooyy

vveerryy  ggrraatteeffuull  ttoo  yyoouu  ssiirr,,  iiff  yyoouu  ccaann  kkiinnddllyy  aalllloott  aa  

rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonn

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

nn  iinn  rreessppeecctt  ooff  BBSSNNLL  

mmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  lloowweerr  

  WWaaggee  RReevviissiioonn,,  tthhee  

ww  aass  ppoossssiibbllee,,  wwiitthh  aa  

nntt..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  

rr  ppaayy  ssccaalleess,,  aanndd  aarree  

nntt  eevveerryy  yyeeaarr..  IInn  vviieeww  

rr,,  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  

ccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy,,  aass  iiss  
yyeeeess..    

  ffeeww  mmiinnuutteess  ooff  yyoouurr  

nnss  ooff  BBSSNNLL,,  ttoo  ddiissccuussss  


