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TToo,,  
  

SShhrrii  DDeebbaattoosshh  MMaannnnaa,,  
MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviicceess)),,    
TTeelleeccoomm  CCoommmmiissssiioonn,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd  
NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  
SSiirr,,    
  
SSuubb::  --  EEmmppllooyyeeeess  rreeccrruuiitteedd  bbyy  tthhee  DDooTT  pprriioorr  ttoo  0011..1100..22000000  aanndd  wwhhoo  jjooiinneedd  dduuttyy  aafftteerr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  

BBSSNNLL  ––rreeqquueessttiinngg  ttoo  ttrreeaatt  tthheemm  aass  DDooTT  rreeccrruuiitteeeess  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  
HHoonn’’bbllee  KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt  ––  rreegg..  

  
RReeff::  --  OOrrddeerr  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt,,  OOPP  ((CCAATT))  NNoo..6633  ooff  22001177  ((ZZ))  ddaatteedd  1133..1111..22001199..  
  

WWee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccaassee  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  aann  eeaarrllyy  sseettttlleemmeenntt..  
  

TThheerree  aarree  sseevveerraall  ooffffiicciiaallss  wwoorrkkiinngg  iinn  BBSSNNLL,,  wwhhoo  aarree  aappppooiinntteedd  oonn  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunnddss  pprriioorr  ttoo  tthhee  
ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL..  TThheeyy  wweerree  rreeccrruuiitteedd  bbyy  tthhee  DDooTT  pprriioorr  ttoo  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  bbeeffoorree  0011..1100..22000000,,  
aanndd  wweerree  sseenntt  ffoorr  pprree--aappppooiinnttmmeenntt  ttrraaiinniinngg..  HHoowweevveerr,,  bbeeffoorree  tthheeyy  jjooiinneedd  dduuttyy  oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg,,  
tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  ttooookk  ppllaaccee..  HHeennccee,,  oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthheeiirr  ttrraaiinniinngg,,  tthheeyy  jjooiinneedd  dduuttyy  iinn  BBSSNNLL..        
  

AAllll  tthheessee  ooffffiicciiaallss  wweerree  iissssuueedd  wwiitthh  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss  iinn  22000011..  TThheeyy  wweerree  aallssoo  bbrroouugghhtt  uunnddeerr  tthhee  GGPPFF  
sscchheemmee  aanndd  mmoonntthhllyy  GGPPFF  ccoonnttrriibbuuttiioonn  wwaass  aallssoo  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthheeiirr  ssaallaarryy..  HHoowweevveerr,,  ssuubbsseeqquueennttllyy,,  DDooTT  
iissssuueedd  aa  rreevviisseedd  oorrddeerr,,  ssttaattiinngg  tthhaatt  tthhee  ooffffiicciiaallss  aappppooiinntteedd  uunnddeerr  CCoommppaassssiioonnaattee  GGrroouunnddss,,  wwhhoossee  ttrraaiinniinngg  
ccoommmmeenncceedd  pprriioorr  ttoo  0011..1100..22000000  aanndd  wwhhoo  jjooiinneedd  dduuttyy  iinn  BBSSNNLL  aafftteerr  0011..1100..22000000,,  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ttrreeaatteedd  aass  
DDooTT  rreeccrruuiitteeeess..  HHeennccee,,  tthhee  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss  iissssuueedd  ttoo  tthheemm  wweerree  ccaanncceelllleedd..  TThheessee  ooffffiicciiaallss  wweerree  aallssoo  
ttaakkeenn  oouutt  ooff  tthhee  GGPPFF  sscchheemmee  aanndd  wweerree  bbrroouugghhtt  uunnddeerr  EEPPFF  sscchheemmee..    
  

TThheessee  ooffffiicciiaallss  ccllaaiimm  tthhaatt  ssiinnccee  tthheeyy  wweerree  rreeccrruuiitteedd  bbyy  tthhee  DDooTT  aanndd  wweerree  sseenntt  ffoorr  ttrraaiinniinngg  aallssoo  bbyy  tthhee  DDooTT,,  
tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  aass  DDooTT  eemmppllooyyeeeess  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL..  TThheeyy  aallssoo  ccllaaiimm  tthhaatt  tthheeyy  sshhoouulldd  nnoott  bbee  
ttrreeaatteedd  aass  BBSSNNLL  rreeccrruuiitteeeess,,  ssiimmppllyy  dduuee  ttoo  tthhee  rreeaassoonn  tthhaatt  tthheeyy  jjooiinneedd  dduuttyy  oonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg,,  aafftteerr  
tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL..    
  

TThheessee  ooffffiicciiaallss  aapppprrooaacchheedd  tthhee  HHoonn’’bbllee  CCAATT  aanndd  tthhee  HHoonn’’bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  KKeerraallaa  aatt  EErrnnaakkuullaamm..  TThhee  
HHoonn’’bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  KKeerraallaa  aatt  EErrnnaakkuullaamm,,  iinn  iitt’’ss  jjuuddggeemmeenntt  ddaatteedd  1133tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22001199    iinn  OOPP  
((CCAATT))..NNoo..6633  ooff  22001177  ((ZZ))  hhaass  ccaatteeggoorriiccaallllyy  ddeeccllaarreedd  tthhaatt,,  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  aarree  sseerrvvaannttss  ooff  UUnniioonn  ooff  IInnddiiaa  
uunnddeerr  tthhee  DDooTT,,  wwhhoo  oonn  ccrreeaattiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  wweerree  ttrraannssffeerrrreedd  aanndd  ppeerrmmaanneennttllyy  aabbssoorrbbeedd  tthheerree  uunnddeerr  RRuullee  
3377--AA,,  wwiitthh  aallll  tthhee  pprrootteeccttiioonnss  aavvaaiillaabbllee  tthheerree  uunnddeerr..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonnss  mmaaddee  bbyy  tthhee  
HHoonn’’bbllee  KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt::--  
  

““……1177..  WWee  ddoo  nnoott  hheennccee  ffiinndd  aannyy  rreeaassoonn  ffoorr  UUnniioonn  ooff  IInnddiiaa  ttoo  ttaakkee  aa  vviieeww,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  
ppeettiittiioonneerrss  wwhhoo  wweerree  rreeccrruuiitteedd  aanndd  ddiissppaattcchheedd  ffoorr  iinndduuccttiioonn  ttrraaiinniinngg,,  ffrroomm  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd  
ddiiffffeerreennttllyy  ffrroomm  tthhoossee  ppoossiittiioonneedd  iiddeennttiiccaallllyy  wwhheenn  tthheerree  wwaass  aa  cchhaannggee  eeffffeecctteedd  iinn  tthhee  ppeennssiioonn  
rruulleess  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  0011..0011..22000044;;  aass  rreevveeaalleedd  ffrroomm  tthhee  OO..MM  rreelliieedd  oonn  bbyy  tthhee  JJaaiippuurr  BBeenncchh  ooff  
tthhee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  TTrriibbuunnaall..  
  



    
  
  
  1188..  OOnn  tthhee  ffaaccttuuaall  bbaacckkggrroouunndd  aanndd  tthhee  lleeggaall  rreeaassoonniinngg  aass  aabboovvee  wwee  ffiinndd  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  
ssuussttaaiinn  tthhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  TTrriibbuunnaall  aanndd  sseett  iitt  aassiiddee  ddeeccllaarriinngg  tthhee  ppeettiittiioonneerrss  ttoo  bbee  GGoovveerrnnmmeenntt  
SSeerrvvaannttss  aass  eemmppllooyyeedd  uunnddeerr  tthhee  DDooTT,,  wwhhoo  wweerree  ttrraannssffeerrrreedd  aanndd  llaatteerr  aabbssoorrbbeedd  iinn  tthhee  BBSSNNLL..  
TThhee  ppeettiittiioonneerrss  hhaavvee  lloosstt  tthheeiirr  ssttaattuuss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvvaannttss  oonnllyy  wwhheenn  tthheeiirr  ooppttiioonnss  ffoorr  
rreetteennttiioonn  iinn…………………………..  
  

  ……....TThhee  OOrriiggiinnaall  PPeettiittiioonn  ((CCAATT))  iiss  aalllloowweedd  aanndd  ssoo  iiss  tthhee  OOAA,,  ddeeccllaarriinngg  tthhee  ppeettiittiioonneerrss,,  
sseerrvvaannttss  ooff  UUnniioonn  ooff  IInnddiiaa  uunnddeerr  tthhee  DDooTT,,  wwhhoo  oonn  ccrreeaattiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  wweerree  ttrraannssffeerrrreedd  aanndd  
ppeerrmmaanneennttllyy  aabbssoorrbbeedd  tthheerree  uunnddeerr  RRuullee  3377--AA,,  wwiitthh  aallll  tthhee  pprrootteeccttiioonnss  aavvaaiillaabbllee  tthheerree  uunnddeerr..  
WWee  lleeaavvee  tthhee  ppaarrttiieess  ttoo  ssuuffffeerr  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ccoossttss……..””  

  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  ddeelliivveerreedd  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt,,  iitt  bbeeccoommeess  vveerryy  eevviiddeenntt  tthhaatt  tthhee  
aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ooffffiicciiaallss  wwhhoossee  rreeccrruuiittmmeenntt  wwaass  mmaaddee  bbyy  tthhee  DDooTT  pprriioorr  ttoo  0011..1100..22000000,,  aanndd  wwhhoo  jjooiinneedd  
dduuttyy  iinn  BBSSNNLL  aafftteerr  0011..1100..22000000,,  aarree  oonnllyy  DDooTT  rreeccrruuiitteeeess  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ttrreeaatteedd  aass  BBSSNNLL  rreeccrruuiitteeeess..  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg,,  wwee  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  bbeessttooww  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhiiss  ccaassee  
aanndd  ttoo  kkiinnddllyy  iimmpplleemmeenntt  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  KKeerraallaa  HHiigghh  CCoouurrtt,,  bbyy  iissssuuiinngg  PPrreessiiddeennttiiaall  OOrrddeerrss  
ttoo  aallll  ssuucchh  eemmppllooyyeeeess  aass  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  aanndd  aallssoo  ttoo  bbrriinngg  tthheemm  bbaacckk  iinnttoo  tthhee  GGPPFF  sscchheemmee..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

EEnnccll::  CCooppyy  ooff  tthhee  jjuuddggeemmeenntt  ooff  HHoonn’’bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  KKeerraallaa..  
  


