
UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  NNOONN--EEXXEECCUUTTIIVVEESS  &&  EEXXEECCUUTTIIVVEESS  IINN  BBSSNNLL  
  

  
DDaattee::  2299..0033..22001177  

  
TToo,,  

  

((11))  MMss..  SSeeeemmaa  BBaahhuugguunnaa,,  

SSeeccrreettaarryy,,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  EEnntteerrpprriisseess  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  

BBlloocckk  NNoo..  1144,,  

CCGGOO  CCoommpplleexx,,  

NNeeww  DDeellhhii--111100  000033  

  

((22))  SShhrrii  PPrraaddeeeepp  KKuummaarr  PPuujjaarrii,,  

SSeeccrreettaarryy,,    
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    

2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  

NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  
SSuubb::  --  WWaaggee  RReevviissiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177  ––  rreegg..  

  
AA  mmeeeettiinngg  ooff  aallll  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL,,  

wwaass  hheelldd  aatt  NNeeww  DDeellhhii,,  oonn  1155..0033..22001177..  AAfftteerr  tthhrreeaaddbbaarree  ddiissccuussssiioonnss,,  tthhee  mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  ttoo  ccoonnvveeyy  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  vviieewwss  ttoo  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  oonn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  rreevviissiioonn  ooff  wwaaggeess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  

ww..ee..ff..  0011..0011..22001177,,  aass  wweellll  aass  cceerrttaaiinn  rreellaatteedd  mmaatttteerrss..    

  

((II))  EExxeemmpptt  BBSSNNLL  ffrroomm  tthhee  ‘‘AAffffoorrddaabbiilliittyy//pprrooffiittaabbiilliittyy  CCllaauussee’’  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC..  
  

TThhee  33rrdd  PPRRCC  hhaass  llaaiidd  ddoowwnn  tthhee  ffoolllloowwiinngg,,  aass  tthhee  ccrriitteerriioonn  ffoorr  eelliiggiibbiilliittyy  ttoo  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffoorr  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  PPSSUUss..  
  

““AAddddiittiioonnaall  ffiinnaanncciiaall  iimmppaacctt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  mmoorree  tthhaann  2200%%  ooff  tthhee  aavveerraaggee  

PPBBTT  ooff  tthhee  llaasstt  33  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarrss  pprreecceeddiinngg  tthhee  yyeeaarr  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn..””    
  

IIff  tthhiiss  AAffffoorrddaabbiilliittyy  CCllaauussee  iiss  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  BBSSNNLL,,  tthheenn  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  

ooff  BBSSNNLL  wwiillll  nnoott  bbee  ggeettttiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177..  HHeennccee,,  iitt  iiss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt,,  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbee  

eexxeemmpptteedd  ffrroomm  tthhee  AAffffoorrddaabbiilliittyy  CCllaauussee  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC..  TThhee  BBSSNNLL  hhaass  bbeeccoommee  aa  lloossss  mmaakkiinngg  PPSSUU,,  dduuee  ttoo  

tthhee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  BBSSNNLL  wwaass  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  pprrooccuurree  eeqquuiippmmeennttss  ffrroomm  22000077  ttoo  22001122,,  ffoorr  
tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  iitt’’ss  mmoobbiillee  nneettwwoorrkkss..  OOnnee  aafftteerr  aannootthheerr,,  tthhee  tteennddeerrss  ffllooaatteedd  bbyy  BBSSNNLL,,  ffoorr  pprrooccuurriinngg  

eeqquuiippmmeennttss,,  wweerree  ccaanncceelllleedd  uunnddeerr  oonnee  pprreetteexxtt  oorr  tthhee  ootthheerr..  BBSSNNLL  wwaass  nnoott  aabbllee  ttoo  eexxppaanndd  iitt’’ss  mmoobbiillee  

nneettwwoorrkkss  dduurriinngg  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ppeerriioodd,,  wwhheenn  tthhee  mmoobbiillee  sseeccttoorr  wwaass  ggrroowwiinngg  eexxppoonneennttiiaallllyy,,  aass  aa  

rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  CCoommppaannyy  ccoouulldd  nnoott  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  eexxppoonneennttiiaall  ggrroowwtthh  wwiittnneesssseedd  iinn  tthhee  mmoobbiillee  

sseeggmmeenntt  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd..  

  

IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  wwee  wwiisshh  ttoo  qquuoottee  tthhee  ssttaatteemmeenntt  mmaaddee  bbyy  SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaaddjjii,,  ffoorrmmeerr  MMiinniisstteerr  ooff  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  iinn  hhiiss  iinntteerrvviieeww  ggiivveenn  ttoo  tthhee  CCNNBBCC--TTVV1188  oonn  2288..0022..22001155,,  wwhheerreeiinn  hhee  hhaass  ssttaatteedd  oonn  

rreeccoorrdd  aass,,  ““BBootthh  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  wweerree  iinn  pprrooffiitt  bbyy  tthhee  yyeeaarr  22000055--22000066,,  tthhoouussaannddss  aanndd  tthhoouussaannddss  ooff  
ccrroorree..  WWhhaatt  hhaappppeenneedd  iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  yyeeaarrss  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  ccoommee  uunnddeerr  ssuucchh  aa  ccrriittiiccaall  ssttaattee??  

SSoommeetthhiinngg  wwhhiicchh  II  ccaann  ooppeennllyy  tteellll  yyoouu  ttooddaayy  tthhaatt  eevveerryy  aatttteemmpptt  wwaass  mmaaddee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  

eexxppaanndd..””    

  
HHoowweevveerr,,  tthhee  ssiittuuaattiioonn  hhaass  ttoottaallllyy  cchhaannggeedd  nnooww..  FFrroomm  tthhee  yyeeaarr  22001133  oonnwwaarrddss,,  BBSSNNLL  hhaass  mmaaddee  

ccoonnssiiddeerraabbllee  eexxppaannssiioonn  ooff  iitt’’ss  mmoobbiillee  nneettwwoorrkkss..  TTooggeetthheerr  wwiitthh  tthhiiss,,  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  



aarree  aallssoo  ppuuttttiinngg  iinn  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  eeffffoorrttss,,  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  rreevveennuuee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  TThheeyy  hhaavvee  ccoonndduucctteedd  
vveerryy  ssuucccceessssffuull  mmoovveemmeennttss  lliikkee  ““CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  YYeeaarr””,,  ““SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee””,,  eettcc..,,  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  

qquuaalliittyy  ooff  tthhee  sseerrvviicceess  aass  wweellll  aass  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  rreevveennuuee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ccoommbbiinneedd  

eeffffoorrttss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  BBSSNNLL’’ss  rreevveennuuee,,  aass  wweellll  aass  ccuussttoommeerr  bbaassee,,  hhaavvee  

iinnccrreeaasseedd  ccoonnssiiddeerraabbllyy..  FFoorr  eexxaammppllee,,  BBSSNNLL’’ss  lloossss  ssttoooodd  aatt  RRss..88,,223344  ccrroorree  iinn  22001144  ––  1155,,  wwhheerreeaass  iitt  hhaass  
ccoommee  ddoowwnn  ttoo  RRss..33,,888800  ccrroorree  iinn  22001155  ––  1166..  BBSSNNLL  hhaass  mmaaddee  ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiittss  ooff  RRss  667722  CCrr  aanndd  RRss  33885544  

CCrr  dduurriinngg  llaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss  bbuutt  tthhee  bbaallaannccee  sshheeeett  iiss  ssttiillll  nneeggaattiivvee  dduuee  ttoo  tthhee  hhuuggee  aammoouunntt  ooff  RRss  88,,881177  CCrr  ttoo  

RRss  77,,113355  CCrr  aaccccoouunntteedd  aass  ddeepprreecciiaattiioonn..  YYeeaarr  bbyy  yyeeaarr,,  rreevveennuuee  aallssoo  iinnccrreeaasseess..  BBSSNNLL  hhaass  aallssoo  aaddvvaanncceedd  

ffrroomm  66tthh  ppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  44tthh  ppoossiittiioonn,,  iinn  tteerrmmss  ooff  mmaarrkkeett  sshhaarree..  EEvveerryyoonnee  aaggrreeeess  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  sstteeaaddiillyy  
mmoovviinngg  iinn  tthhee  rreevviivvaall  ppaatthh..  NNoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ppaayy  rreevviissiioonn  wwiillll  ddeemmoorraalliizzee  tthhee  EEmmppllooyyeeeess  aanndd  wwiillll  

sseerriioouussllyy  aaffffeecctt  tthhee  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCPPSSUU..  NNooww  BBSSNNLL  iiss  oonn  tthhee  rreevviivvaall  mmooddee  aanndd  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  aarree  ttoo  bbee  mmoottiivvaatteedd  aatt  tthhiiss  ppooiinntt  ooff  ttiimmee..    

CCoonnssiiddeerriinngg  aallll  tthhee  aabboovvee  ffaaccttoorrss,,  wwee  rreeqquueessttss  tthhaatt  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  tthhee  AAffffoorrddaabbiilliittyy  
CCllaauussee  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  wwaaggee  rreevviissiioonn  ww..ee..ff..  
0011..0011..22001177..  TThhee  bbaassiicc  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  PPaayy  rreevviissiioonn  lliikkee  RReevviissiioonn  ooff  PPaayy  aanndd  SSuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  

sshhoouulldd  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  aallll  tthhee  EEmmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL..  BBSSNNLL  ddiiddnn’’tt  iimmpplleemmeenntt  tthhee  3300%%  SSuuppeerraannnnuuaattiioonn  

bbeenneeffiittss  ffuullllyy  aass  ppeerr  tthhee  22nndd  PPRRCC  rreeccoommmmeennddaattiioonn..  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ttoowwaarrddss  ffuullll  3300%%  SSuuppeerraannnnuuaattiioonn  

bbeenneeffiittss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  mmaannddaattoorryy  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  CCPPSSUU.. 

  

((IIII))  PPeerriiooddiicciittyy  sshhoouulldd  bbee  55  yyeeaarrss  ffrroomm  0011..0011..22001122  wwiitthh  mmiinniimmuumm  1155%%  ffiittmmeenntt..  

IInn  ssoommee  CCPPSSUUss  lliikkee  CCooaall  IInnddiiaa,,  NNeeyyvveellii  LLiiggnnaatteess,,  HHAALL  eettcc  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ddoonnee  iinn  

22001122,,  aafftteerr  55  yyeeaarrss..  HHoowweevveerr  33rrdd  PPRRCC  rreeccoommmmeennddeedd  aa  ppeerriiooddiicciittyy  ooff  1100  yyeeaarrss  ccoommppaarriinngg  wwiitthh  GGoovvtt..  

sseeccttoorr..  WWhheenn  tthhee  ppaayy  aanndd  ppaayy  rreevviissiioonn  iiss  ccoommppaarreedd  wwiitthh  ootthheerr  sseeccttoorrss  iinncclluuddiinngg  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  1100  yyeeaarr  

ppeerriiooddiicciittyy  iiss  nnoott  aatt  aallll  aapppprreecciiaabbllee..  MMoorree  pprreecciisseellyy,,  tthhee  ppeerriiooddiicciittyy  ooff  ppaayy  rreevviissiioonn  ffoorr  tthhee  NNoonn--

EExxeeccuuttiivveess  aass  wweellll  aass  EExxeeccuuttiivveess  sshhoouulldd  bbee  55  yyeeaarrss..  BBootthh  tthhee  ppaayy  rreevviissiioonn  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  

EExxeeccuuttiivveess  sshhoouulldd  bbee  ccoo--tteerrmmiinnuuss  wwiitthh  ssaammee  ppeerriiooddiicciittyy..  IInn  tthhee  CCPPSSUUss  lliikkee  CCooaall  IInnddiiaa,,  NNeeyyvveellii  LLiiggnnaatteess,,  
HHAALL  eettcc,,  EExxeeccuuttiivveess  aarree  ddrraawwiinngg  mmuucchh  lloowweerr  ppaayy,,  aalllloowwaanncceess  eettcc  tthhaann  tthheeiirr  jjuunniioorrss  wwhhoo  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  

aass  wwoorrkkmmeenn..  NNoonn  rreevviissiioonn  ooff  ppaayy  iinn  BBSSNNLL  iinn  22001122  hhaass  ccrreeaatteedd  iinn  sseerriioouuss  ddiissccoonntteenntt,,  ddee--mmoottiivvaattiioonn  aanndd  

ddiissssoolluuttiioonn  aammoonngg  tthhee  EEmmppllooyyeeeess  iinn  BBSSNNLL..  SSoo  GGoovvtt..  sshhoouulldd  aattlleeaasstt  iimmpplleemmeenntt  ppaayy  rreevviissiioonn  ffrroomm  

0011..0011..22001122  nnoottiioonnaallllyy  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt  aanndd  nneexxtt  wwaaggee  rreevviissiioonn  sshhoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ffrroomm  

0011..0011..22001177  oonnwwaarrddss  oonn  aaccttuuaall  bbaassiiss  wwiitthh  aannootthheerr  1100%%  ffiittmmeenntt..  

  

((IIIIII))  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess..  

TThhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  ((DDooTT  rreeccrruuiitteeeess))  hhaass  bbeeccoommee  dduuee..  TThheeyy  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  GGoovvtt..  

ppeennssiioonn..  HHoowweevveerr  tthheerree  iiss  nnoo  mmeennttiioonn  aabboouutt  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  eeiitthheerr  iinn  VVIIII  

CCPPCC  oorr  iinn  33rrdd  PPRRCC..  VVIIII  CCPPCC  ddiiddnn’’tt  ccoovveerr  tthheemm  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  hhaavviinngg  IIDDAA..  BBuutt  33rrdd  

PPRRCC  ddiiddnn’’tt  ttoouucchh  tthhiiss  aassppeecctt  aatt  aallll..  TThheeiirr  eeaarrlliieerr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwaass  ddoonnee  ww..ee..ff..  0011..0011..22000077..  IItt  iiss  

ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss  ffoorr  tthhee  rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ooff  BBSSNNLL  

ppeennssiioonneerrss..  IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  llaasstt  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  ii..ee..,,  ww..ee..ff..  

0011..0011..22000077,,  tthhee  oorrddeerrss  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  EExxeeccuuttiivveess  wweerree  iissssuueedd  oonn  2277..0022..22000099  aanndd  tthhee  

oorrddeerrss  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wweerree  iissssuueedd  oonn  0077..0055..22001100..  HHoowweevveerr,,  oorrddeerr  ffoorr  rreevviissiioonn  

ooff  ppeennssiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  wwaass  iissssuueedd  mmuucchh  bbeellaatteeddllyy,,  ii..ee..,,  oonnllyy  oonn  1155..0033..22001111..  SSuucchh  aa  ddeellaayy  sshhoouulldd  

nnoott  ttaakkee  ppllaaccee  tthhiiss  ttiimmee..  HHeennccee,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaayy  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttaakkee  nneecceessssaarryy  

sstteeppss  ffoorr  tthhee  ttiimmeellyy  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess..  

  

((IIVV))  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  sshhoouulldd  bbee  oonn  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  aanndd  nnoott  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee..  

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,,  aass  ppeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  FFRR  111166..  TThhiiss  iiss  iimmpplleemmeenntteedd  ww..ee..ff..  0011..0011..22000066  aass  ppeerr  DOP&T Order 
No. 2/34/2008-Estt. (Pay II) dated 19.11.2009..  WWhheerreeaass,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  DDooTT  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  

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  aanndd  ppeennssiioonn  iiss  5500%%  ooff  tthhee  llaasstt  ppaayy  ddrraawwnn..  AAss  ssuucchh,,  tthhee  
ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  ttoo  bbee  ppaaiidd  iinn  rreessppeecctt  ooff  bbootthh  tthheessee  sseeccttiioonnss  ooff  eemmppllooyyeeeess,,  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  tthhee  

ssaammee..    

  

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  ppaayy  

ssccaalleess  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  ppaayy  ssccaalleess  aanndd  aarree  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssttaaggnnaattiioonn..  TThheeyy  ddoo  nnoott  ggeett  

tthheeiirr  aannnnuuaall  iinnccrreemmeenntt  eevveerryy  yyeeaarr..  SSiimmiillaarrllyy  EExxeeccuuttiivveess  aallssoo  ggoott  ssttaaggnnaatteedd..  

  

TToo  aaddddrreessss  tthhee  iissssuuee  ooff  ssttaaggnnaattiioonn,,  33rrdd  PPRRCC  rreeccoommmmeenndd  ppaayy  ssccaalleess  wwiitthh  llaarrggee  ssppaann,,  aallmmoosstt  ddoouubbllee  ooff  tthhee  
22rrnndd  PPRRCC  ppaayy  ssccaalleess..  TThhiiss  wwiillll  rreessuulltt  iinn  hhuuggee  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  aallmmoosstt  tthhrreeee  ttiimmeess  iiff  

BBSSNNLL  iiss  aaggaaiinn  ffoorrcceedd  ttoo  ppaayy  tthhee  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee..  
 

TThhee  cchhaarrtt  bbeellooww  iilllluussttrraatteess  tthhee  nneeww  ppaayy  ssccaallee  ssttrruuccttuurree..  
  

  

TToo  ssoollvvee  tthhiiss  pprroobblleemm,,  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ccaallccuullaatteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  

aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  aanndd  nnoott  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee..    
  

((VV))  UUnniiffoorrmm  iinnccrreemmeenntt  ddaattee::  
  

TThheerree  iiss  nnoo  ssppeecciiffiicc  rreeccoommmmeennddaattiioonn  aabboouutt  tthhee  iinnccrreemmeenntt  ddaattee..  TThhiiss  ccrreeaatteedd  hhuuggee  aannoommaalliieess  iinn  CCPPSSUUss  

lliikkee  BBSSNNLL  wwhheerree  jjuunniioorrss  ddrraawwiinngg  iinnccrreemmeennttss  iinn  eeaarrlliieerr  mmoonntthhss  ggoott  hhiigghheerr  ppaayy  tthhaann  tthhee  sseenniioorrss  hhaavviinngg  
iinnccrreemmeenntt  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  mmoonntthhss,,  aafftteerr  ppaayy  rreevviissiioonn..  IInn  sseevveerraall  CCPPSSUUss,,  aallrreeaaddyy  uunniiffoorrmm  iinnccrreemmeenntt  ddaattee  

iiss  ffoolllloowweedd..  VVIIII  CCPPCC  rreeccoommmmeennddeedd  ttwwoo  uunniiffoorrmm  iinnccrreemmeenntt  ddaatteess,,  11sstt  JJaannuuaarryy  aanndd  11sstt  JJuullyy..  SSoo  GGoovvtt..  mmaayy  

ttaakkee  aa  ddeecciissiioonn  ffoorr  uunniiffoorrmm  iinnccrreemmeenntt  ddaatteess  wwhheenn  33rrdd  PPRRCC  rreeppoorrtt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  

  

  

  

    SSppaann  ooff  eeaacchh  ssccaallee  iinn  yyeeaarrss  

SSccaallee  EE11  EE22  EE33  EE44  EE55  EE66  EE77  EE88  EE99  

11sstt  PPRRCC  2244  2200  1155  1122  1122  1122  1122  1122  88  

22nndd  PPRRCC  3300  2277  2233  2211  1199  1177  1144  1111  88  

33rrdd  PPRRCC  4422  3399  3377  3355  3344  3333  3322  2288  2233  


