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TToo,,  
  

MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,  
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DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,      

MMiinniissttrryy  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,        
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MMEEMMOORRAANNDDUUMM  

MMaaddaamm,,  
  

WWee  hhaavvee  bbeeeenn  ccoommppeelllleedd  ttoo  rreessoorrtt  ttoo  tthhee  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  dduuee  ttoo  tthhee  nneeggaattiivvee  ssttaanndd  ooff  DDooTT  oonn  

ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  ffrroomm  0011--0011--22001177  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt,,  ddeelliinnkkiinngg  wwaaggee  rreevviissiioonn..  TThhee  

HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  hhaadd  ggiivveenn  aa  ccaatteeggoorriiccaall  aassssuurraannccee  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  AAUUAABB  

lleeaaddeerrss  oonn  0033--1122--22001188  tthhaatt  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiillll  bbee  ddeelliinnkkeedd  ffrroomm  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  

BBuutt  iitt  iiss  qquuiittee  ssuurrpprriissiinngg  tthhaatt  ddeessppiittee  tthhee  aassssuurraannccee  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr  ssoommee  ooff  tthhee  ooffffiicceerrss  iinn  DDooTT  aarree  nnoott  

pprreeppaarreedd  ttoo  cchhaannggee  tthheeiirr  mmiinnddsseett  ffoorr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  aafftteerr  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  kknnoowwiinngg  wweellll  tthhaatt  tthhee  eennttiirree  

lliiaabbiilliittyy  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonnaarryy  bbeenneeffiittss  ttoo  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  rreettiirreeeess  lliieess  wwiitthh  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  

aanndd  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  ooff  BBSSNNLL  oorr  tthhee  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  ssttiippuullaatteedd  bbyy  tthhee  

33rrdd  PPRRCC..    
  

YYoouu  aarree  aawwaarree  tthhaatt  wwhheenn  BBSSNNLL  wwaass  ffoorrmmeedd  iinn  OOccttoobbeerr,,  22000000,,  tthhee  eennttiirree  eemmppllooyyeeeess  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  wweerree  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  BBSSNNLL  wwiitthh  tthhee  pprroommiissee  ooff  bbeetttteerr  pprroossppeeccttss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  

ppeennssiioonn  ffrroomm  tthhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  ffuunndd  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonneerrss  hhaavvee  ggoott  tthheeiirr  

ppeennssiioonn  rreevviisseedd  ffrroomm  0011--0011--22001166,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  77tthh  CCPPCC,,  iinniittiiaallllyy  wwiitthh  22..5577  

ffiittmmeenntt  aanndd  llaatteerr  aass  ppeerr  OOppttiioonn  33..  BBuutt  tthhee  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  rreettiirreeeess  aarree  ddeenniieedd  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwiitthh  

eeffffeecctt  ffrroomm  0011--0011--22001177  eevveenn  aafftteerr  tthhee  MMiinniisstteerr’’ss  aassssuurraannccee..  TThhiiss  iiss  aa  ggrroossss  iinnjjuussttiiccee  mmeetteedd  oouutt  ttoo  tthheessee  

ppeennssiioonneerrss  aanndd  tthheerreeffoorree  wwee  sseeeekk  yyoouurr  iimmmmeeddiiaattee  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ssoo  tthhaatt  jjuussttiiccee  iiss  

eexxtteennddeedd  ttoo  tthheemm..  
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