
  
  
  
  



  
  

((22))  DDoo  nnoott  rroollll  bbaacckk  tthhee  rreettiirreemm
ttiimmee  ooff  aabbssoorrppttiioonn  iinn  BBSSNNLL
wwhheerreeiinn  iitt  iiss  ssttaatteedd,,  ““AAggee  
BBSSNNLL  wwiillll  bbee  rreegguullaatteedd  iinn  
  

((33))  DDoo  nnoott  ffoorrccee  tthhee  eemmppllooyyee
rreettiirreemmeenntt  aaggee,,  ttrraannssffeerrss,,  ww

  

((44))  LLaauunncchh  BBSSNNLL’’ss  44GG  sseerrvviiccee  
  

((55))  SSeettttllee  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  wwiitthh
  

((66))  EEnnssuurree  iimmmmeeddiiaattee  PPeennssiioonn
RReevviissiioonn..  

  

((77))  TTiimmeellyy  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarryy  ttoo
  

((88))  IImmmmeeddiiaattee  rreemmiittttaannccee  ooff  rree
ssoocciieettyy  dduueess,,  bbaannkk  llooaann  E
oorrggaanniissaattiioonnss..  
  

((99))  IImmmmeeddiiaattee  ppaayymmeenntt  ooff  wwaaggee
  

((1100))  IImmmmeeddiiaatteellyy  hhoolldd  ttaallkkss  wwiitthh
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aabboouutt  tthhee
ddeecciissiioonnss,,  bbyyppaassssiinngg  uunniioonnss

  

((1111))  SSeettttllee  tthhee  iissssuuee  ooff  3300%%  ssuupp

IItt  iiss  hheerreebbyy  ccaatteeggoorriiccaallllyy  iinnffoorrmmee
sstteeppss  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  aabboovvee  mm
eemmppllooyyeeeess  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthheeiirr  ooppttiioo
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CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  RRaajjaann  VVeerrmmaa,,  CChhiieeff  LLaabboo

          NNeeww  DDeellhhii--111100000011  
  ((22))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreecctt
    

  
      
  
  
  
  
  
  

          

mmeenntt  aaggee  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  HHoonnoouurr  tthhee  ccoommmmiittm
LL,,  vviiddee  BBSSNNLL  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//44//SSRR//22000000  ddaatteedd  0022nn

  ooff  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  ffoorr  aallll  tthhee  nnoonn--BBooaarrdd  lleevve
  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  GGoovveerrnnmmeenntt  rruulleess..””  

eeeess  ttoo  ggoo  oonn  VVRRSS,,  bbyy  ccrreeaattiinngg  ppaanniicc  iinn  rreessppeecc
wwoorrkkllooaadd,,  eettcc..  

  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

hhoouutt  ddeellaayy..  

nn  RReevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess..  DDeelliinnkk  ppeennssiioonn  rree

oo  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  

eeccoovveerriieess  mmaaddee  ssiinnccee  MMaayy,,  22001199,,  oonn  aaccccoouunntt  ooff  GG
EEMMII,,  LLIICC  pprreemmiiuumm,,  uunniioonn  ssuubbssccrriippttiioonn,,  eettcc..,,  ttoo

ee  aarrrreeaarrss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  

hh  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  rreessppeecctt  ooff  ttrraann
ee  ssttrruuccttuurree  ooff  BBSSNNLL,,  iinn  tthhee  ppoosstt  VVRRSS  sscceennaarriioo..  DDoo 
ss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  tthheessee  mmaatttteerrss..  

ppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  eemmppl
  

eedd  tthhaatt,,  iiff  tthhee  DDooTT  aanndd  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ddoo  nn
mmeennttiioonneedd  iissssuueess,,  wwee  wwiillll  bbee  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo

oonn  ggiivveenn  ffoorr  VVRRSS--22001199..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  
  

        

          

AAnniill  KKuummaarr))  
GGSS,,  BBSSNNLL  AATTMM    

oouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  SShhrraamm  SShhaakkttii  BBhhaawwaann,,  RRaaffii  MM

ttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100

    

tmmeenntt  ggiivveenn  aatt  tthhee  
2nndd  JJaannuuaarryy,,  22000011,,  
vveell  eemmppllooyyeeeess  iinn  

cctt  ooff  rreedduuccttiioonn  ooff  

eevviissiioonn  ffrroomm  PPaayy  

GGPPFF  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  
oo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  

nnssffeerrss,,  mmaannppoowweerr  
o  nnoott  ttaakkee  aarrbbiittrraarryy  

pllooyyeeeess..  

nnoott  ttaakkee  ssuuiittaabbllee  
oo  aappppeeaall  ttoo  tthhee  

MMaarrgg,,    

00000011  


