
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  

OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  
  

PPrreessss  rreelleeaassee                                                                                                                        2277tthh  OOccttoobbeerr,,  22001188  

  

TThhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL((AAUUAABB))  hhaass  ccaalllleedd  oonn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  oorrggaanniissee  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee..  TThhiiss  aaggiittaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  hhaass  bbeeeenn  ccaalllleedd  ffoorr,,  ssiinnccee  tthhee  

BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  ddeeeeppllyy  aaggiittaatteedd  dduuee  ttoo  tthhee  nnoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  

bbyy  SShhrrii  MMaannoojj  SSiinnhhaa  jjii,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  

wwiitthh  tthhee  AAUUAABB  oonn  2244--0022--22001188,,  oonn  tthhee  iissssuueess  ooff  33rrdd  ppaayy  rreevviissiioonn  ww..ee..ff  0011--0011--22001177,,  AAlllloottmmeenntt  ooff  

44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL,,  PPaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  aanndd  PPeennssiioonn  

RReevviissiioonn,,  aanndd  sseettttlleemmeenntt  ooff  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  EEmmppllooyyeeeess..  
  

IItt  iiss  hhiigghhllyy  ddiissttuurrbbiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  DDooTT,,  wwhhiicchh  iiss  ssuuppppoosseedd  ttoo  ttaakkee  aaccttiioonn  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  

tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  hhaass  nnoott  ttaakkeenn  aannyy  

aaccttiioonn  ffoorr  tthhee  ppaasstt  eeiigghhtt  mmoonntthhss,,  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  

SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss..  BByy  ddeellaayyiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  

HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  tthhee  DDooTT  iiss  ddeennyyiinngg  jjuussttiiccee  ttoo  tthhee  11..8855  llaakkhh  

EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL..  
  

AAGGIITTAATTIIOONNAALL  PPRROOGGRRAAMMMMEE    
  

((11))  HHoollddiinngg  ooff  pprreessss  ccoonnffeerreenncceess  aatt  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveellss  oonn  2299--1100--22001188,,  aanndd  

eexxppllaaiinniinngg  tthhee  ddeemmaannddss..  

((22))  DDhhaarrnnaa  aatt  aallll  lleevveellss  oonn  3300--1100--22001188..  

((33))  RRaalllliieess  aatt  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriiccttss  lleevveellss  oonn  1144--1111--22001188..  

((44))  MMoobbiilliissee  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  ffuurrtthheerr  sseerriioouuss  ssttrruugggglleess,,  iinncclluuddiinngg  ssttrriikkee,,  iiff  tthhee  ddeemmaannddss  

aarree  nnoott  sseettttlleedd  bbyy  3300--1111--22001188..  
  

IISSSSUUEESS  
  

33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177..  

TThhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  aarree  vveerryy  mmuucchh  ddeemmoorraalliisseedd  dduuee  ttoo  tthhee  ddeenniiaall  ooff  tthhee  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn,,  

ww..ee..ff..  0011..0011..22001177..  AAss  ppeerr  tthhee  ‘‘AAffffoorrddaabbiilliittyy  CCllaauussee’’  ooff  tthhee  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  aarree  nnoott  eennttiittlleedd  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn,,  ssiinnccee  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  nnoott  eeaarrnneedd  pprrooffiitt  

dduurriinngg  tthhee  33  pprreecceeddiinngg  yyeeaarrss..  
  

IItt  iiss  aa  kknnoowwnn  ffaacctt  tthhaatt,,  BBSSNNLL  wwaass  nnoott  aalllloowweedd  bbyy  eerrssttwwhhiillee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ttoo  pprrooccuurree  eeqquuiippmmeennttss  

ffoorr  iitt’’ss  nneettwwoorrkk  eexxppaannssiioonn,,  ffrroomm  22000077  ttoo  22001122..    TThhiiss  iiss  tthhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  wwhhyy  BBSSNNLL  wweenntt  iinnttoo  

lloossss..  IInn  hhiiss  iinntteerrvviieeww  ttoo  tthhee  CCNNBBCC--TTVV1188  oonn  2288..0022..22001155,,  SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd  jjii,,  tthhee  tthheenn  

HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  &&  IITT,,  ttoolldd,,  ““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..””  TThhiiss  iiss  tthhee  rreeaall  ffaacctt  

bbeehhiinndd  BBSSNNLL’’ss  ggooiinngg  iinnttoo  lloossss..  
  



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  ccuussttoommeerr--bbaassee  

aanndd  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,,  RRss..33,,885544  CCrr  aanndd  

11668822  CCrr  rreessppeeccttiivveellyy,,  iinn  22001144--1155,,  22001155--1166  aanndd  22001166--1177..  
  

EEvveerryyoonnee  aaggrreeeess  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  sstteeaaddiillyy  mmoovviinngg  iinn  tthhee  rreevviivvaall  ppaatthh..  HHoowweevveerr,,  nnoonn--

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  33rrdd  ppaayy  rreevviissiioonn  hhaass  ddeemmoorraalliisseedd  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  TThhiiss  wwiillll  sseerriioouussllyy  aaffffeecctt  

tthheeiirr  pprroodduuccttiivviittyy,,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  wwiillll  iimmppaacctt  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  IItt  iiss  aallssoo  wwoorrtthh  mmeennttiioonniinngg  tthhaatt  

tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd  hhaass  ppaasssseedd  rreessoolluuttiioonn  iinn  ffaavvoouurr  ooff  sseettttlleemmeenntt  ooff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  ttoo  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt  bbeenneeffiitt,,  aanndd  wwiitthhoouutt  aannyy  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt..  TThheerree  iiss  nnoo  jjuussttiiffiiccaattiioonn  iinn  ddeennyyiinngg  tthhee  ppaayy  rreevviissiioonn  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  

wwhheenn  tthhee  eennttiirree  TTeelleeccoomm  sseeccttoorr  iiss  uunnddeerr  ssttrreessss  aanndd  aallll  ooppeerraattoorrss  rreeccoorrddeedd  hhuuggee  lloosssseess  wwiitthh  

llaakkhhss  ooff  CCrroorreess  ooff  lliiaabbiilliittyy  aass  bbaannkk  llooaannss..  BBSSNNLL  iiss  tthhee  oonnllyy  TTeelleeccoomm  ooppeerraattoorr  mmeeeettiinngg  tthhee  

ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  GGoovvtt..  FFoorr  aaccccoommpplliisshhiinngg  tthhee  GGoovvtt  oobbjjeeccttiivveess,,  BBSSNNLL  iiss  iimmpplleemmeennttiinngg  

aallll  tthhee  GGoovvtt  pprroojjeeccttss  lliikkee  NNOOFFNN  ((BBhhaarraattNNeett)),,  LLWWEE  pprroojjeecctt,,  NNFFSS  pprroojjeecctt  eettcc  wwiitthhoouutt  mmuucchh  

ccoommppeennssaattiioonn,,  iinnsstteeaadd  iinnccuurrrriinngg  hhuuggee  lloosssseess..  
  

DDeenniiaall  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn  oorr  HHRRAA  rreevviissiioonn  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  cciittiinngg  BBSSNNLL’’ss  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn,,  iiss  nnoott  

oonnllyy  uunnjjuussttiiffiieedd  bbuutt  aallssoo  mmiisslleeaaddiinngg..  IItt  sshhoouulldd  bbee  kkeepptt  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhee  eennttiirree  tteelleeccoomm  mmaarrkkeett  iiss  

ddiissrruupptteedd  dduuee  ttoo  tthhee  pprreeddaattoorryy  pprriicciinnggss  ooff  RReelliiaannccee  JJiioo..  IItt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ffoorrggootttteenn  tthhaatt  mmaajjoorr  

pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  vviizz..,,  AAiirrtteell  aanndd  VVooddaaffoonnee  IIddeeaa  hhaavvee  aallssoo  ggoonnee  iinnttoo  lloossss..  FFuurrtthheerr,,  tthheessee  pprriivvaattee  

ooppeerraattoorrss  aarree  hhaavviinngg  hhuuggee  ddeebbttss,,  wwhheerreeaass  BBSSNNLL’’ss  ddeebbtt  iiss  ccoommppaarraattiivveellyy  iinnssiiggnniiffiiccaanntt..  WWee  aallssoo  

wwiisshh  ttoo  cciittee  tthhaatt  BBSSNNLL  rreeccoorrddeedd  ffaasstteerr  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  mmoobbiillee  sseeggmmeenntt,,  ccoommppaarreedd  ttoo  AAiirrtteell,,  

VVooddaaffoonnee  aanndd  IIddeeaa  iinn  22001177..  FFuurrtthheerr,,  aass  ppeerr  TTRRAAII  rreeppoorrtt,,  BBSSNNLL  iiss  tthhee  oonnllyy  CCoommppaannyy  aappaarrtt  ffrroomm  

RReelliiaannccee  JJiioo,,  wwhhiicchh  hhaass  rreeccoorrddeedd  ggrroowwtthh  iinn  AAGGRR  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001177..  BBSSNNLL’’ss  AAGGRR  hhaass  iinnccrreeaasseedd  bbyy  

66..88%%  iinn  JJuunnee  qquuaarrtteerr,,  aass  ppeerr  TTRRAAII  rreeppoorrtt..  
  

CCoonnssiiddeerriinngg  aallll  tthhee  aabboovvee  ffaaccttoorrss,,  tthhee  ““AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL””  ((AAUUAABB))  ddeemmaannddss  

tthhaatt  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  tthhee  AAffffoorrddaabbiilliittyy  CCllaauussee  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  33rrdd  ppaayy  rreevviissiioonn  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177,,  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt,,  aass  

rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd..  
  

AAlllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL..  

BBSSNNLL  hhaass  nnoott  yyeett  llaauunncchheedd  iitt’’ss  44GG  sseerrvviiccee..  TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  iitt  iiss  nnoott  hhaavviinngg  44GG  ssppeeccttrruumm..  TThhee  

BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ssuubbmmiitttteedd  aa  pprrooppoossaall  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  ffoorr  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  

44GG  ssppeeccttrruumm..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhiiss  pprrooppoossaall,,  5500%%  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  44GG  ssppeeccttrruumm  iiss  ttoo  bbee  bboorrnnee  bbyy  

BBSSNNLL,,  aanndd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  5500%%  ooff  tthhee  ccoosstt  iiss  ttoo  bbee  aaddjjuusstteedd  tthhrroouugghh  ccaappiittaall  iinnffuussiioonn  bbyy  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt..  IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  wwiitthh  tthhee  AAUUAABB  oonn  2244..0022..22001188,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC))  aassssuurreedd  



tthhaatt  44GG  ssppeeccttrruumm  wwoouulldd  bbee  aallllootttteedd  ttoo  BBSSNNLL,,  aass  ppeerr  tthhee  pprrooppoossaall  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  iitt..  HHoowweevveerr,,  

eevveenn  aafftteerr  tthhee  llaappssee  ooff  88  mmoonntthhss,,  nnoo  sstteepp  hhaass  bbeeeenn  ttaakkeenn,,  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  

aassssuurraannccee..  
  

PPaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy..  

PPeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  iinnsstteeaadd  ooff  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaalleess  aass  ppeerr  DDooPPTT  

oorrddeerr  ddaatteedd  1199..1111..22000099,,  iissssuueedd  iinn  ssuuppeerrsseessssiioonn  ooff  DDooPPTT  OOMM  ddaatteedd  1155..0055..22000000..  DDooTT  iinnssiissttiinngg  ffoorr  

ppaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  mmaaxxiimmuumm  ooff  ppaayy  ssccaalleess  aass  ppeerr  OOMM  ddaatteedd  1155..0055..22000000..  

HHoowweevveerr  tthhiiss  OOMM  iiss  ssuuppeerrsseeddeedd  bbyy  tthhee  OOMM  ddaatteedd  1199..1111..22000099..  AAss  ppeerr  tthhee  llaatteesstt  OOMM  ddaatteedd  

1199..1111..22000099,,  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  ttoo  bbee  ppaaiidd  oonnllyy  oonn  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy..  TThhiiss  OOMM  ddaatteedd  

1199..1111..22000099  iiss  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  DDooTT  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  AAss  aa  rreessuulltt,,  BBSSNNLL  iiss  

ppaayyiinngg  hhuuggee  aammoouunntt  iinn  eexxcceessss  aass  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ffoorr  tthhee  llaasstt  1111  yyeeaarrss..  
  

PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  rreettiirreeeess..  

TThhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  GGoovvtt  ppeennssiioonneerrss  rreettiirreedd  ffrroomm  BBSSNNLL  ((DDooTT  rreeccrruuiitteeeess))  hhaass  bbeeccoommee  

dduuee  ww..ee..ff  0011..0011..22001177..  TThheeyy  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  GGoovvtt..  ppeennssiioonn  ffrroomm  tthhee  CCoonnssoolliiddaatteedd  FFuunndd  ooff  IInnddiiaa  

aass  ppeerr  RRuullee  3377AA  ooff  CCCCSS  ppeennssiioonn  RRuulleess,,  11997722..  77tthh  CCPPCC  ddiiddnn’’tt  ccoovveerr  tthheemm  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  BBSSNNLL  

eemmppllooyyeeeess  aarree  hhaavviinngg  IIDDAA  ppaayy  ssccaalleess..  TThheeiirr  eeaarrlliieerr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwaass  ddoonnee  ww..ee..ff..  

0011..0011..22000077  tthhrroouugghh  aa  ccaabbiinneett  ddeecciissiioonn..  IItt  iiss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  ttaakkee  

iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss  ffoorr  tthhee  rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ooff  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss..  TThhee  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffoorr  

tthheeiirr  sseerrvviiccee  rreennddeerreedd  iinn  BBSSNNLL  iiss  aallrreeaaddyy  ppaaiidd  ttoo  tthhee  GGoovvtt..  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  tthhee  

GGoovvtt  ppeennssiioonneerrss  rreettiirreedd  ffrroomm  BBSSNNLL..  
  

NNoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  22nndd  PPRRCC,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  3300%%  

ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiitt  ttoo  BBSSNNLL’’ss  DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  EEmmppllooyyeeeess..  

TThhee  22nndd  PPRRCC  hhaass  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  PPSSUUss  sshhoouulldd  iimmpplleemmeenntt  3300%%  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ttoo  

iitt’’ss  eemmppllooyyeeeess..  IItt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  rreeggrreett  tthhaatt  BBSSNNLL  hhaass  ssoo  ffaarr  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  tthhiiss  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  22nndd  PPRRCC  iinn  iittss  ttoottaalliittyy,,  wwhhiicchh  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  iirrrreeppaarraabbllee  lloossss  ttoo  tthhee  

DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  EEmmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL..  IItt  iiss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhiiss  iissssuuee  sshhoouulldd  bbee  sseettttlleedd  wwiitthhoouutt  

ffuurrtthheerr  ddeellaayy..      
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