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MMaaddaamm,,  
  
SSuubb::  --    DDeemmaannddiinngg  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ooppeenn  eennddeedd  ppaayy  ssccaalleess  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  ttoo  aavveerrtt  tthhee  

pprroobblleemm  ooff  SSttaaggnnaattiioonn  ––  rreegg..  
  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt  tthhee  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  nneeggoottiiaattiinngg  wwaaggee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  NNoonn--
EExxeeccuuttiivveess  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd,,  aanndd  tthhaatt  aann  eexxpplloorraattoorryy  mmeeeettiinngg  iiss  bbeeiinngg  hheelldd  oonn  2200..0077..22001188..  WWee  
hheeaarrttiillyy  tthhaannkk  yyoouu  ffoorr  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  aassssuurree  oouurr  ffuulllleesstt  ccooooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  
ffiinnaalliissaattiioonn  ooff  tthhee  wwaaggee  sseettttlleemmeenntt..  
  
AAss  yyoouu  aawwaarree,,  tthhee  wwaaggee  sseettttlleemmeenntt  hhaass  ttoo  bbee  ffiinnaalliisseedd  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt  ppoossssiibbllee,,  ssoo  tthhaatt  iitt  ccoouulldd  ggeett  tthhee  
aapppprroovvaall  ooff  tthhee  DDooTT,,  aanndd  ccoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  bbeeffoorree  tthhee  aannnnoouunncceemmeenntt  ooff  tthhee  ddaatteess  ffoorr  tthhee  
PPaarrlliiaammeenntt  eelleeccttiioonnss..  BBSSNNLLEEUU  aassssuurreess  iitt’’ss  ffuulllleesstt  ccooooppeerraattiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  
  
AAss  rreeggaarrddss  wwaaggee  sseettttlleemmeenntt,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  oonnee  ooff  iitt’’ss  ccrruucciiaall  aassppeecctt..  IInn  tthhee  llaasstt  
wwaaggee  sseettttlleemmeenntt,,  wwhhiicchh  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  ffrroomm  0011..0011..22000077,,  tthheerree  wwaass  aa  mmaajjoorr  ffllaaww  iinn  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  
tthhee  ppaayy  ssccaalleess..  TThhee  ggaapp  bbeettwweeeenn  tthhee  mmiinniimmuumm  aanndd  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  wwaass  kkeepptt  vveerryy  llooww  bbyy  
tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  TThhiiss  wwaass  ddoonnee  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  kkeeeepp  tthhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aass  llooww  aass  
ppoossssiibbllee..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  9900%%  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  RRMM  aanndd  GGrroouupp  ‘‘DD’’  ccaaddrreess,,  wweenntt  iinnttoo  ssttaaggnnaattiioonn..  
TThhee  pprroobblleemm  ooff  ssttaaggnnaattiioonn  ddiidd  nnoott  ssppaarree  eevveenn  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  hhiigghheerr  ppaayy  ssccaalleess..  
  
DDuurriinngg  tthhee  wwaaggee  nneeggoottiiaattiioonnss  llaasstt  ttiimmee,,  BBSSNNLLEEUU,,  tthhee  tthheenn  SSoollee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonn,,  ssttrroonnggllyy  ddeemmaannddeedd  
tthhaatt  ssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  ssppaannss  sshhoouulldd  bbee  pprroovviiddeedd  bbeettwweeeenn  tthhee  mmiinniimmuumm  aanndd  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  
ssccaalleess..  BBuutt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  wwaass  ttoottaallllyy  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  ddeemmaanndd..  IInn  ffaacctt,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  aatt  tthhee  
bbeeggiinnnniinngg,,  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  88  yyeeaarrss’’  ooff  ssppaann  wweerree  ssuuffffiicciieenntt  ffoorr  eeaacchh  ppaayy  ssccaallee,,  ssiinnccee  nnoo  eemmppllooyyeeee  wwoouulldd  
rreemmaaiinn  iinn  tthhee  ssaammee  ppaayy  ssccaallee  ffoorr  mmoorree  tthhaann  88  yyeeaarrss,,  aass  ppeerr  tthhee  NNEEPPPP..  WWiitthh  mmuucchh  ddiiffffiiccuullttyy,,  BBSSNNLLEEUU  
mmaaddee  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhiiss  aarrgguummeenntt  wwaass  wwrroonngg..  FFiinnaallllyy,,  tthhee  ggaapp  bbeettwweeeenn  tthhee  
mmiinniimmuumm  aanndd  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  wwaass  ssttrreettcchheedd  uupp  ttoo  2211  ttoo  2222  yyeeaarrss..  
  
IInnssppiittee  ooff  tthhiiss  eexxeerrcciissee  ddoonnee  bbyy  BBSSNNLLEEUU,,  aa  ssuubbssttaannttiiaall  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess  ssuuffffeerreedd  dduuee  ttoo  ssttaaggnnaattiioonn..  
WWee  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueesstt  tthhaatt  ssuuffffiicciieenntt  pprreeccaauuttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  tthhiiss  ttiimmee,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  pprroobblleemm  ooff  
ssttaaggnnaattiioonn  ddooeess  nnoott  aarriissee..  
  
IItt  iiss  nnoott  oouutt  ooff  ccoonntteexxtt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  tthhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  iiss  pprreessssiinngg  
hhaarrdd  tthhaatt,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  ccoolllleecctt  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  BBSSNNLL,,  oonnllyy  bbaasseedd  oonn  tthhee  bbaassiicc  ppaayy,,  
aanndd  nnoott  bbaasseedd  oonn  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  RRuullee..  IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  
hheelldd  bbeettwweeeenn  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  tthhee  AAUUAABB  oonn  2244--0022--22001188,,  tthhee  
HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ggaavvee  ccaatteeggoorriiccaall  iinnssttrruuccttiioonn  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  tthhaatt  oonnllyy  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  
RRuullee  sshhoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  ccoolllleeccttiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  BBSSNNLL..  HHeennccee,,  wwee  
ccaann  vveerryy  wweellll  ssaayy  tthhaatt  GGoovveerrnnmmeenntt  RRuullee  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ssoooonn,,  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  
ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL..  
  
TThhuuss,,  tthhee  vveerryy  bbiigg  pprroobblleemm,,  wwhhiicchh  ccoommppeelllleedd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  kkeeeepp  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  
ssccaalleess,,  aass  llooww  aass  ppoossssiibbllee,,  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee  ssoollvveedd  oonnccee  ffoorr  aallll..  IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss,,  BBSSNNLLEEUU  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  
ppaayy  ssccaalleess  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  sshhoouulldd  bbee  kkeepptt  ooppeenn  eennddeedd,,  iinn  tthhee  ffoorrtthh  ccoommiinngg  WWaaggee  RReevviissiioonn..  IInn  tthhiiss  
rreeggaarrdd,,  wwee  wwiisshh  ttoo  iinnffoorrmm  tthhaatt  tthhee  ssyysstteemm  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  ooppeenn  eennddeedd  ppaayy  ssccaalleess,,  iiss  aallrreeaaddyy  iinn  vvoogguuee  iinn  



mmaannyy  PPSSUUss..  HHeennccee,,  BBSSNNLLEEUU  ee
ssccaalleess  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  
  
BBSSNNLLEEUU  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueessttss  tthhee  
sseerriioouussnneessss,,  ssoo  tthhaatt  ddiissccuussssiioonn  oo
SSeettttlleemmeenntt,,  aanndd  tthhee  ssaammee  ccoouulldd  bb
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  
YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
  
[[PP..AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy      
  
  
CCooppyy  ttoo::--  SShhrrii  AA..MM..GGuuppttaa,,  GGMM((SSRR
  

eeaarrnneessttllyy  uurrggeess  uuppoonn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ii
  BBSSNNLL,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  ttoottaallllyy  aavveerrtt  tthhee  pprroobblleemm

  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  llooookk  iinnttoo  tthhiiss  iissssuuee  ssuuffffiicciieennt
oonn  tthhiiss  iissssuuee  ddooeess  nnoott  ccoonnssuummee  mmuucchh  ttiimmee  ii
bbee  ffiinnaalliisseedd  wwiitthhiinn  tthhee  sshhoorrtteesstt  ppoossssiibbllee  ttiimmee..
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