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SSiirr,,  
  
SSuubb::  --    SSeeeekkiinngg  iimmmmeeddiiaattee  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  iissssuuee  ooff  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  DDiirreeccttllyy  

RReeccrruuiitteedd  EEmmppllooyyeeeess  ––  rreegg..  
  
WWee  rreeggrreett  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  DDiirreeccttllyy  
RReeccrruuiitteedd  EEmmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  iiss  lliinnggeerriinngg  oonn  ffoorr  aa  vveerryy  lloonngg  ttiimmee..  TThhiiss  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ddeemmaannddss  oonn  
wwhhiicchh  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  wweenntt  oonn  aa  ttwwoo  ddaayy  ssttrriikkee  oonn  2211sstt  &&  2222nndd  AApprriill,,  22001155..  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  
aallrreeaaddyy  ccoonndduucctteedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  ddiissccuussssiioonnss,,  bbootthh  wwiitthh  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--
EExxeeccuuttiivveess,,  aass  wweellll  aass  wwiitthh  tthhee  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess..  HHoowweevveerr,,  tthhee  iissssuuee  rreemmaaiinnss  
uunnsseettttlleedd  ttiillll  nnooww..    
  
AAss  ppeerr  tthhee  DDPPEE  OOMM  ddaatteedd  0022..0044..22000099,,  aallll  PPSSUUss  hhaavvee  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  3300%%  ooff  tthhee  bbaassiicc  ppaayy  pplluuss  DDAA  ooff  
tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  ttoowwaarrddss  tthheeiirr  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss..  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  aallrreeaaddyy  ccoonnttrriibbuuttiinngg  
1122%%  ttoowwaarrddss  EEPPFF  aanndd  44..55%%  ttoowwaarrddss  GGrraattuuiittyy..  SSiinnccee,,  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aanndd  rreettiirreeeess  aarree  
ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLLMMRRSS,,  wwee  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  iitt  iiss  ttrreeaatteedd  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  tthhaatt  11..55%%  ooff  ppaayy  iiss  
bbeeiinngg  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoowwaarrddss  PPoosstt  RReettiirreemmeenntt  MMeeddiiccaall  BBeenneeffiittss  ((PPRRMMBB))..    
  
TThhuuss,,  aass  ooff  nnooww,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt’’ss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoowwaarrddss  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  
ccoommeess  ttoo  1188%%..  HHeennccee,,  wwee  aarree  ssttrroonnggllyy  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt  BBSSNNLL  sshhoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  1122%%  ooff  tthhee  ppaayy  
ttoowwaarrddss  tthhee  PPeennssiioonn  FFuunndd  ooff  tthhee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  EEmmppllooyyeeeess..  IItt  iiss  nnoott  oouutt  ooff  ppllaaccee  ttoo  mmeennttiioonn  
hheerree  tthhaatt  tthhee  DDPPEE  OOMM  ddaatteedd  0022..0044..22000099  iiss  aallrreeaaddyy  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  aallll  tthhee  mmaajjoorr  PPSSUUss,,  iinncclluuddiinngg  iinn  
BBHHEELL,,    CCooaall  IInnddiiaa  LLttdd..,,  NNTTPPCC,,  PPoowweerr  GGrriidd,,  EEIILL,,  AAAAII  aanndd  NNeeyyvveellii  LLiiggnniittee  CCoorrppoorraattiioonn..    
  
IInn  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  hheelldd  wwiitthh  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  aarree  ttoolldd  iinniittiiaallllyy,,  tthhaatt  tthhee  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoowwaarrddss  PPeennssiioonn  FFuunndd  wwoouulldd  bbee  22%%..  SSuubbsseeqquueennttllyy,,  wwee  aarree  ttoolldd  tthhaatt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  
wwaass  pprreeppaarreedd  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  33%%..  WWee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  33%%  iiss  vveerryy  mmeeaaggeerr,,  ssiinnccee  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  
eennttiittlleedd  ffoorr  1122%%  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  WWee  wwiisshh  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  tthhiiss  iissssuuee  iiss  bbeeiinngg  ddrraaggggeedd  
oonn  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ffoorr  aa  vveerryy  lloonngg  ttiimmee,,  wwhhiicchh  iiss  ffrruussttrraattiinngg  tthhee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  EEmmppllooyyeeeess..  
IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhiiss  mmaatttteerr  uurrggeennttllyy  aanndd  ttoo  sseettttllee  iitt  eexxppeeddiittiioouussllyy..  
  
  TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
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