
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001177//2266                                                                                                  2266..1122..22001188  

TToo  
  TThhee  SSeeccrreettaarryy  ((TTeelleeccoomm)),,          

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,                      

MMiinniissttrryy  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,                        

SSaanncchhaarr  BBhhaavvaann,,  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,                        

NNeeww  DDeellhhii--111100  000011..                  

RReessppeecctteedd  MMaaddaamm  //  SSiirr,,  

SSuubb::--  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  iinnsstteeaadd  ooff  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  

ppaayy  ssccaallee  ––  eeaarrllyy  rreeppllyy  ttoo  tthhee  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ssoouugghhtt  bbyy  DDeepptt  ooff  EExxppeennddiittuurree,,  

MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  oonn  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  rreegg::  

TThhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  eexxttrreemmeellyy  ggrraatteeffuull  ttoo  yyoouurr  ggooooddsseellff  aanndd  DDooTT  

ffoorr  mmaakkiinngg  aa  vveerryy  ppoossiittiivvee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  DDeepptt  ooff  EExxppeennddiittuurree,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  ffoorr  

mmaakkiinngg  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  iinnsstteeaadd  ooff  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ffoorr  tthhee  

BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aabbssoorrbbeedd  ffrroomm  DDooTT,,  aass  aassssuurreedd  bbyy  tthhee  HHoonn  MMiinniisstteerr..  DDooTT  mmaaddee  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthhee  DDooPP&&TT  OOrrddeerr  NNoo..  22//3344//22000088--EEsstttt..  ((PPaayy  IIII))  ddaatteedd  1199..1111..22000099  

iissssuueedd  iinn  ssuuppeerr  sseessssiioonn  ooff  OOMM  ddaatteedd  1155..0055..22000000  aass  ppeerr  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  66tthh  CCPPCC..  

GGoovveerrnnmmeenntt  rreevviisseedd  oorrddeerr  rreellaattiinngg  ttoo  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppaayyaabbllee  ww..ee..ff  0011..0011..22000066,,  tthhee  ddaattee  

ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  66tthh  CCPPCC..  TThhee  ppeennssiioonn  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL  iiss  ppaaiidd  bbyy  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  vviiddee  pprroovviissiioonnss  uunnddeerr  RRuullee--3377  AA  aanndd  tthhee  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ppaaiidd  uunnddeerr  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  FFRR  111166..  

IItt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  llaasstt  wweeeekk,,  DDeepptt  ooff  EExxppeennddiittuurree  ssoouugghhtt  ssoommee  ccllaarriiffiiccaattiioonnss  iinn  tthhiiss  

rreeggaarrdd  oonn  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL  aanndd  tthhee  

eeffffeeccttiivvee  ddaattee..  SSiinnccee  tthhee  rreevviissiioonn  ooff  ppaayy  ssccaalleess  hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee  ww..ee..ff..  0011..0011..22000077  iinn  

BBSSNNLL,,  nnaattuurraallllyy  tthhee  ddaattee  ooff  eeffffeecctt  ooff  tthhee  aabboovvee  OOMM  wwiillll  bbee  ffrroomm  0011..0011..22000077..  CCoonnssiiddeerriinngg  

tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  tthhee  eexxcceessss  ppaayymmeenntt  ooff  aabboouutt  RRss  22220000  CCrroorreess  ppaaiidd  bbyy  

BBSSNNLL  ssiinnccee  22000077  aass  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  mmaayy  bbee  rreeffuunnddeedd  ttoo  BBSSNNLL    

AA  ssuuiittaabbllee  rreeppllyy  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  mmaayy  bbee  sseenntt  ttoo  DDeepptt  ooff  EExxppeennddiittuurree  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  

ffaacciilliittaattiinngg  DDooEE  ttoo  ttaakkee  aa  ppoossiittiivvee  ddeecciissiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt  aass  aassssuurreedd  bbyy  

tthhee  HHoonn  MMiinniisstteerr..    

 

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  

  

  
  

  

  

  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  TThhee  PPSS  ttoo  HHoonn  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  0011  

((22))  MMeemmbbeerr  ((FFiinn)),,  TTeelleeccoomm  CCoommmmiissssiioonn,,  DDooTT,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

((33))  AAddddiittiioonnaall  sseeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011..  

((44))  TThhee  CChhaaiirrmmaann  &&  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  BBSSNNLL,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011..    

((55))  TThhee  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL  BBooaarrdd,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

((66))  TThhee  GGMM  ((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
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