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To 
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Sir, 
 

TThhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss,,  tthhee  uummbbrreellllaa  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  

UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  iinn  BBSSNNLL,,  hhaass  bbeeeenn  mmaakkiinngg  ssuussttaaiinneedd  

eeffffoorrttss  ffoorr  tthhee  llaasstt  ffeeww  yyeeaarrss  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  BBSSNNLL  aanndd  iimmpprroovviinngg  iittss  

sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ccuussttoommeerrss..  VVaarriioouuss  ssuuggggeessttiioonnss  aanndd  pprrooppoossaallss  ffoorr  tthhee  ssaammee  hhaavvee  bbeeeenn  

ccoonnttiinnuuoouussllyy  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  bbuutt  uunnffoorrttuunnaatteellyy,,  

nnoo  sseerriioouuss  ddeecciissiioonn  oorr  aaccttiioonn  iiss  ttaakkeenn,,  rreessuullttiinngg  iinn  rreedduuccttiioonn  ooff  rreevveennuuee,,  lloossss  ooff  mmaarrkkeett  

sshhaarree  aanndd  ppoossttiinngg  ooff  lloossss  ffoorr  tthhee  llaasstt  ccoonnsseeccuuttiivvee  ffoouurr  yyeeaarrss..  DDeessppiittee  tthhee  bbeesstt  eeffffoorrttss  ooff  tthhee  

UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  BBSSNNLL  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ccuussttoommeerrss,,  mmuucchh  ccoouulldd  nnoott  bbee  

ddoonnee  dduuee  ttoo  tthhee  eexxttrreemmee  ccrruunncchh  ooff  vvaarriioouuss  eeqquuiippmmeenntt,,  ssttoorree  mmaatteerriiaallss  aanndd  ccaasshh..  OOnn  tthhee  

pplleeaa  ooff  iinnccuurrrriinngg  lloossss,,  eexxiissttiinngg  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  lliikkee  MMeeddiiccaall  AAlllloowwaannccee,,  LLTTCC  eettcc..  

aarree  eeiitthheerr  ddiissccoonnttiinnuueedd  oorr  rreessttrriicctteedd..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  pprrooppoossaallss  aarree  bbeeiinngg  mmooootteedd  bbyy  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  rreettrreenncchhiinngg  ooff  ssttaaffff  tthhrroouugghh  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS,,  ddiissiinnvveessttmmeenntt,,  ffoorrmmiinngg  

ccoommppaanniieess  bbyy  bbiiffuurrccaattiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  oouuttssoouurrcciinngg  sseerrvviicceess  ttoo  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess  eettcc..  wwhhiicchh  wwiillll  

rreessuulltt  iinn  ffuurrtthheerr  ddeetteerriioorraattiioonn,,  bbootthh  iinn  rreevveennuuee  aass  wweellll  iinn  sseerrvviiccee..  
  

TThhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  

aafftteerr  sseerriioouuss  ddiissccuussssiioonn  oonn  aallll  tthheessee  iissssuueess  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ccaallll  ffoorr  IInnddeeffiinniittee  SSttrriikkee  wwiitthh  

eeffffeecctt  ffrroomm  33rrdd  FFeebbrruuaarryy  22001155  bbyy  bbootthh  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  eemmppllooyyeeeess..  IInn  

pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhee  ssttrriikkee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprrooggrraammmmeess  wwiillll  aallssoo  bbee  oorrggaanniisseedd::  
  

PPrrooggrraammmmee  ooff  AAccttiioonn::  

  

11..  ““DDeemmaannddss  DDaayy””  oonn  1111t
thh  DDeecceemmbbeerr  22001144  wwiitthh  LLuunncchh  HHoouurr  DDeemmoonnssttrraattiioonnss..  

22..  1100  DDaayyss  CCaammppaaiiggnn  ffrroomm  1111t
thh  ttoo  2200t

thh  DDeecceemmbbeerr  22001144..  

33..  ““MMaarrcchh  ttoo  PPaarrlliiaammeenntt””  oonn  1199t
thh  DDeecceemmbbeerr  22001144..    

44..  33  DDaayyss  DDhhaarrnnaa  aatt  SSSSAA//CCiirrccllee//BBSSNNLL  CCOO  ffrroomm  66t
thh  ttoo  88t

thh  JJaannuuaarryy  22001155  

55..  IInnddeeffiinniittee  SSttrriikkee  ffrroomm  33r
rdd  FFeebbrruuaarryy  22001155..  

  

CChhaarrtteerr  ooff  DDeemmaannddss::  

  

11..    FFiilllliinngg  uupp  tthhee  ppoossttss  ooff  CCMMDD//BBSSNNLL  aanndd  DDiirreeccttoorr((FFiinnaannccee))  aanndd  DDIIRR((HHRR))  ooff  

BBSSNNLL  BBooaarrdd::  

BBSSNNLL  iiss  nnoott  hhaavviinngg  aa  rreegguullaarr  CCMMDD  ssiinnccee  JJuullyy,,  22001144..  DDiirreeccttoorr((HHRR))  ppoosstt  iiss  vvaaccaanntt  ffoorr  tthhee  

llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  ffrroomm  DDeecceemmbbeerr,,  22001111  wwhheerree  22..44  llaakkhh  eemmppllooyyeeeess  aarree  wwoorrkkiinngg  aanndd  



DDiirreeccttoorr((FFiinnaannccee))  ppoosstt  ffoorr  tthhee  llaasstt  aabboouutt  oonnee  yyeeaarr  iinn  aa  ccoommppaannyy  hhaavviinngg  aa  ttuurrnnoovveerr  ooff  

mmoorree  tthhaann  2288,,000000  CCrroorreess..  DDIIRR((EEBB))  iiss  hhoollddiinngg  tthhee  aaddddiittiioonnaall  cchhaarrggee  ooff  DDIIRR((HHRR))  aanndd  

llooookkiinngg  aafftteerr  tthhee  cchhaarrggee  ooff  CCMMDD//BBSSNNLL  aallssoo..  DDIIRR((CCMM))  iiss  hhoollddiinngg  tthhee  aaddddiittiioonnaall  cchhaarrggee  ooff  

DDIIRR((FFiinnaannccee))..    
  

TThhee  FFoorruumm  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhiiss  SSttrraatteeggiicc  aanndd  kkeeyy  ppoossiittiioonnss  ooff  BBSSNNLL,,  

CCMMDD//BBSSNNLL,,  DDIIRR((FFiinnaannccee))  aanndd  DDIIRR((HHRR))  ttoo  ffiillll  uupp  oonn  wwaarr  ffoooottiinngg  aass  tthhee  ffiirrsstt  

sstteepp  ttoowwaarrddss  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  

  

22..  FFoorrmmaattiioonn  ooff  ssuubbssiiddiiaarryy  ccoommppaanniieess  ooff  BBSSNNLL..  

TThhee  FFoorruumm  eexxpprreesssseess  iittss  ssttrroonngg  pprrootteesstt  aaggaaiinnsstt  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  //  DDOOTT  //  

BBSSNNLL  BBooaarrdd  oonn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  ssuubbssiiddiiaarryy  ccoommppaannyy  ffrroomm  BBSSNNLL  bbyy  hhiivviinngg  ooffff  tthhee  

ttoowweerr  aasssseettss..  BBSSNNLL  hhaass  ggoott  mmoorree  tthhaann  6622,,000000  ttoowweerrss,,  wwhhiicchh  iiss  oonnee  ooff  iittss  bbiiggggeesstt  aasssseettss,,  

lliikkee  OOppttiiccaall  FFiibbrree  //CCooppppeerr  CCaabbllee  nneettwwoorrkk  aanndd  llaanndd  //bbuuiillddiinnggss..  TTaakkiinngg  aawwaayy  tthheessee  hhuuggee  

ttoowweerr  aasssseettss  ffrroomm  BBSSNNLL  wwiillll  wweeaakkeenn  BBSSNNLL  aanndd  iittss  hhuuggee  bbuussiinneessss  pprroossppeeccttss..  WWee  aarree  

qquuiittee  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  tthhee  eevveennttuuaall  mmoovvee  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ttoo  pprriivvaattiizzee  tthhee  ppootteennttiiaall  

ttoowweerr  bbuussiinneessss  sseeggmmeenntt  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  BBSSNNLL  ccaannnnoott  aanndd  wwiillll  nnoott  ssuurrvviivvee  wwiitthhoouutt  iittss  

TToowweerr//OOppttiiccaall  FFiibbrree//llaanndd  aasssseettss..  
  

TThhee  FFoorruumm  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhiiss  pprrooppoossaall//ddeecciissiioonn  ffoorr  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  TToowweerr  

CCoommppaannyy  bbee  rreesscciinnddeedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  tthhee  ttoowweerr  aasssseettss  bbee  rreettaaiinneedd  wwiitthh  

BBSSNNLL  aanndd  mmoonneettiizzeedd  eeffffeeccttiivveellyy..  

  

33..  CCoommppeennssaattiioonn  ffoorr  LLoossss  oonn  llaannddlliinneess  ffoorr  rruurraall  //  rreemmoottee  aarreeaa  sseerrvviiccee..  

OOnnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee  lloossss  ooff  BBSSNNLL  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  pprroovviiddiinngg  rruurraall  llaanndd--lliinnee  

sseerrvviicceess,,  wwhhiicchh  aarree  lloossss--mmaakkiinngg,,  bbuutt  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssoocciiaall  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  uunniivveerrssaall  sseerrvviiccee..  TThhee  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess  sseellddoomm  pprroovviiddee  sseerrvviicceess  iinn  

tthheessee  iissoollaatteedd  aanndd  rreemmoottee  aarreeaass..  SSeerrvviicceess  iinn  tthhee  nnaaxxaall--aaffffeecctteedd  aanndd  bboorrddeerr  aarreeaass  ooff  tthhee  

ccoouunnttrryy  aarree  ffuullllyy  pprroovviiddeedd  bbyy  BBSSNNLL,,  wwhhiicchh  aarree  lloossss  mmaakkiinngg  aanndd  rriisskkyy..  AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  

ddiissaasstteerrss  lliikkee  llaannddsslliiddeess  iinn  UUttttaarraakkhhaanndd,,  ccyycclloonnee  iinn  OOddiisshhaa//AA..PP..  oorr  ffllooooddss  iinn  JJ&&KK,,  iitt  wwaass  

BBSSNNLL  aalloonnee  wwhhiicchh  rreessttoorreedd  iittss  sseerrvviicceess  iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  wwhhiicchh  wwaass  aapppprreecciiaatteedd  bbyy  aallll..  

TThhee  lloossss  ffoorr  BBSSNNLL  ffoorr  tthheessee  rruurraall  sseerrvviicceess  ccoommeess  ttoo  aabboouutt  RRss..1122,,000000  --  1133,,000000  ccrroorreess  ppeerr  

aannnnuumm..  EEvveenn  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  RRss  11225500  ccrroorreess  ffrroomm  UUSSOO  FFuunndd  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  TTRRAAII  

iiss  nnoott  ppaaiidd  ttoo  BBSSNNLL..  
  

TThhee  FFoorruumm  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  lloossss  ccaauusseedd  ttoo  BBSSNNLL  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  ssoocciiaall  

ccoommmmiittmmeenntt  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ffuullllyy  ccoommppeennssaatteedd..  
  

44..  PPrrooccuurreemmeenntt  ooff  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt,,  eexxppaannssiioonn  aanndd  bbeetttteerr  sseerrvviiccee,,  

mmoorree  ffooccuuss  oonn  llaayyiinngg  OOFF  ccaabbllee  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  nneettwwoorrkk..  

TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  ddeecclliinnee  ooff  tthhee  eexxppaannssiioonn  aanndd  tthhee  sseerrvviiccee  iiss  tthhee  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  

tthhee  4455  mmiilllliioonn,,  9933  mmiilllliioonn  aanndd  55  mmiilllliioonn  tteennddeerrss  ffoorr  tthhee  mmoobbiillee  eeqquuiippmmeenntt  iinn  tthhee  22000077  ––  

22001100  ppeerriioodd..  TThhiiss  rreessuulltteedd  iinn  aaccuuttee  eeqquuiippmmeenntt  ccrruunncchh  aanndd  ccoonnsseeqquueenntt  iinnaabbiilliittyy  oonn  tthhee  

ppaarrtt  ooff  BBSSNNLL  ttoo  eexxppaanndd  sseerrvviicceess..  CCoommppaarriinngg  ttoo  ootthheerr  ooppeerraattoorrss,,  nnuummbbeerr  ooff  BBSSNNLL  BBTTSSss  

iiss  vveerryy  lleessss  wwhhiicchh  mmaakkeess  BBSSNNLL  oouutt  ooff  ccoommppeettiittiioonn  bbeeccaauussee  ooff  ccoonnggeessttiioonn  iinn  tthhee  nneettwwoorrkk,,  

ccoovveerraaggee  eettcc..  EExxppaannssiioonn  ooff  MMoobbiillee  nneettwwoorrkk  bbyy  aaddddiinngg  mmoorree  aanndd  mmoorree  22GG//33GG  BBTTSSss  eettcc  

iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  ootthheerr  ooppeerraattoorrss  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  uupp  uurrggeennttllyy..  MMoorree  ffooccuuss  sshhoouulldd  bbee  

ggiivveenn  ttoo  tthhee  wweesstteerrnn  rreeggiioonn  hhaavviinngg  mmoorree  ppootteennttiiaall  wwhheerree  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  hhaammppeerreedd  

dduuee  ddeellaayy  iinn  ssuuppppllyy  bbyy    MM//ss  IITTII  LLttdd..  FFuurrtthheerr,,  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  ssuuffffiicciieenntt  qquuaannttiittyy  ooff  

ccaabblleess,,  bbrrooaaddbbaanndd  mmooddeemm,,  ddrroopp  wwiirree  eettcc..  iiss  nnoott  mmaaddee..  TThhoouugghh  tthhee  ssuuppppllyy  hhaass  ssttaarrtteedd  

ccoommiinngg  sslloowwllyy,,  iitt  iiss  ccoommpplleetteellyy  iinnssuuffffiicciieenntt..  TThhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ssttoorreess  pprrooccuurreedd  

eessppeecciiaallllyy  tthhaatt  ooff  EEPPBBTT  aanndd  TTyyppee  IIII  BBBB  mmooddeemm  eettcc  aarree  vveerryy    ppoooorr..  



OOff  llaattee  wwee  aarree  wwiittnneessssiinngg  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  nnoott  ggiivviinngg  mmuucchh  ffooccuuss  oonn  llaayyiinngg  OOppttiiccaall  FFiibbrree  

CCaabbllee  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  nneettwwoorrkk..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  ootthheerr  ooppeerraattoorrss  

aarree  llaayyiinngg  llaarrggee  qquuaannttiittyy  ooff  OOFF  CCaabbllee..  BBSSNNLL  iiss  nnoott  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  uunniinntteerrrruupptteedd  sseerrvviicceess  

aatt  vvaarriioouuss  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  EEaasstteerrnn  RReeggiioonn  dduuee  ttoo  tthhee  ppoooorr  

ttrraannssmmiissssiioonn  nneettwwoorrkk..  PPrraaccttiiccaallllyy  nnoo  ccoonnccrreettee  aaccttiioonn  iiss  ttaakkeenn  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  OOFFCC  

nneettwwoorrkk  iinn  EEaasstteerrnn  rreeggiioonn..  SSiimmuullttaanneeoouussllyy,,  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  iiss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ttoo  rreeppllaaccee  

tthhee  aaggeedd  OOFF  CCaabblleess  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  OOFFCC  nneettwwoorrkk..  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  OOFFCC  iiss  aannootthheerr  

iissssuuee  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd..  
  

FFoorruumm  ddeemmaannddss  tthhaatt  MMoobbiillee  nneettwwoorrkk  ttoo  bbee  eexxppaannddeedd,,  ssuuffffiicciieenntt  aanndd  

aaddeeqquuaattee  eeqquuiippmmeennttss  aarree  ttoo  bbee  ppuurrcchhaasseedd  aanndd  ssuupppplliieedd  ttoo  eennaabbllee  ffaasstt  

ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmaaiinntteennaannccee..  SSppeecciiaall  ffooccuuss  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ffoorr  llaayyiinngg  OOFF  

ccaabbllee  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  nneettwwoorrkk..  

  

55..  TTrraannssffeerr  ooff  AAsssseettss  ttoo  BBSSNNLL  

TThhee  aasssseettss  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  BBSSNNLL  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  CCoorrppoorriittaattiioonn  oonn  0011--1100--22000000  iiss  nnoott  yyeett  

ttrraannssffeerrrreedd  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  BBSSNNLL..  BBSSNNLL  iiss  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  aasssseettss  ffoorr  tthhee  llaasstt  1144  yyeeaarrss  

aanndd  eevveenn  ppaayyiinngg  ttaaxxeess  ffoorr  tthhee  ssaammee..  SSaamm  PPiittrrooddaa  CCoommmmiitttteeee  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  ccoommpplleettee  

tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  tthhee  llaanndd  aanndd  ootthheerr  aasssseettss  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  BBSSNNLL  aanndd  ccrreeaattee  aa  llaanndd  bbaannkk  

ffoorr  iittss  ccoommmmeerrcciiaall  uuttiilliizzaattiioonn  wwhhiicchh  mmaakkeess  aa  bbuussiinneessss  ccaassee  ffoorr  BBSSNNLL  ffoorr  iittss  rreevviivvaall..  SSiinnccee  

tthhee  llaanndd  aanndd  aasssseettss  aarree  nnoott  ttrraannssffeerrrreedd  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  BBSSNNLL,,  eeffffeeccttiivvee  mmoonneettiizzaattiioonn  iiss  

nnoott  ppoossssiibbllee  ffoorr  tthhee  ssaammee..  
  

TThhee  pprroocceessss  ooff  ttrraannssffeerr  ooff  aasssseettss  hhaass  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  iinn  ttiimmee  bboouunndd  mmaannnneerr..  

  

66..  PPrrooppoossaall  ffoorr  MMeerrggeerr  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL..  

TThhee  eemmppllooyyeeeess//uunniioonnss  wweerree  ccoommpplleetteellyy  aaggaaiinnsstt  tthhee  ttrriiffuurrccaattiioonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

TTeelleeccoomm  iinnttoo  tthhrreeee  ccoorrppoorraattiioonnss  vviizz..  VVSSNNLL,,  MMTTNNLL  aanndd  BBSSNNLL,,  wwhhiicchh  pprroocceessss  wwaass  

ccoommpplleetteedd  bbyy  22000000..  VVSSNNLL  iiss  aallrreeaaddyy  pprriivvaattiisseedd..  MMTTNNLL  iiss  ddiissiinnvveesstteedd  aabboovvee  4466%%..  DDuuee  ttoo  

tthhee  ssttrroonngg  rreessiissttaannccee  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthheeiirr  uunniioonnss//aassssoocciiaattiioonnss,,  BBSSNNLL  ccoouulldd  nnoott  

bbee  ddiissiinnvveesstteedd..  TThhee  mmaarrkkeett  lliiaabbiilliittyy  ooff  MMTTNNLL  iiss  hhuuggee,,  ttoo  tthhee  ttuunnee  ooff  RRss..1111,,000000  ccrroorree  

nnooww,,  eevveenn    aafftteerr  aaddjjuussttmmeennttss..  DDiiffffeerreenntt  ppaayy  ssccaalleess  aanndd  sseerrvviiccee  ccoonnddiittiioonnss  eexxiisstt  iinn  BBSSNNLL  

aanndd  MMTTNNLL..  TThhee  ttrraannssffeerr  lliiaabbiilliittyy  aanndd  ootthheerr  sseerrvviiccee  ccoonnddiittiioonnss  aallssoo  ddiiffffeerr..    
  

TThhee  FFoorruumm  iiss  ooff  tthhee  ssttrroonngg  ooppiinniioonn  tthhaatt  wwiitthhoouutt  ssoorrttiinngg  oouutt  ccoommpprreehheennssiivveellyy  

tthhee  ccoonntteennttiioouuss  aanndd  ccoommpplleexx  HHRR  iissssuueess,,  ggoovvtt..  ffuullllyy  oowwnniinngg  uupp  aallll  tthhee  eexxiissttiinngg  

mmaarrkkeett  lliiaabbiilliittiieess  ooff  MMTTNNLL  aanndd  aallssoo  ppuurrcchhaassiinngg  bbaacckk  tthhee  sshhaarreess  ffrroomm  tthhee  

sshhaarree  mmaarrkkeett,,  aannyy  mmeerrggeerr  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  wwiillll  bbee  ccoouunntteerrpprroodduuccttiivvee..  TThhee  

bbiitttteerr  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  mmeerrggeerr  ooff  AAiirr  IInnddiiaa--  IInnddiiaann  AAiirrlliinneess  iiss  bbeeffoorree  uuss,,  

wwhhiicchh  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  ccoonnttiinnuueedd  aaggiittaattiioonnss  aanndd  nneeggaattiivvee  ggrroowwtthh..  SSuucchh  aa  

mmeerrggeerr  wwiillll  bbee  ddiissaassttrroouuss  ffoorr  bbootthh  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL..    

  

77..  SSppeeccttrruumm  LLiibbeerraalliissaattiioonn  aanndd  TTrraaddiinngg..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  GGoovvtt  ddeecciissiioonn,,  tthhee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  aallllootttteedd  ssppeeccttrruumm  

tthhrroouugghh  aauuccttiioonn  aafftteerr  22001100  ccaann  lliibbeerraalliissee  aass  aallssoo  ttrraaddee  tthheeiirr  aaiirrwwaavveess..  BBSSNNLL,,  wwhhoossee  

lliicceennssee  iiss  vvaalliidd  uupp  ttoo  22001177,,  wwaass  aallllootttteedd  ssppeeccttrruumm  bbeeffoorree  22001100  aanndd  wwiitthhoouutt  aauuccttiioonn..  

HHeennccee,,  BBSSNNLL  ccaannnnoott  lliibbeerraalliissee  oorr  ttrraaddee  iittss  ssppeeccttrruumm  lliikkee  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  wwiitthhoouutt  

mmaakkiinngg  ppaayymmeenntt..  BBSSNNLL  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ddiissqquuaalliiffiieedd  ffrroomm  ttrraaddiinngg  aanndd  sshhaarriinngg  ooff  

ssppeeccttrruumm..  WWhhiillee  TTRRAAII,,  ccoommpplleetteellyy  uunnmmiinnddffuull  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ggoovveerrnnmmeenntt  aallssoo  oowwnnss  

tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess,,  iiss  iinn  eevveerryy  mmaannnneerr  pprrootteeccttiinngg  tthhee  iinntteerreessttss  ((lleeggiittiimmaattee//iilllleeggiittiimmaattee))  

ooff  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  DDOOTT  hhaass  ggoott  aa  ffuunnddaammeennttaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  lleeggiittiimmaattee  



iinntteerreesstt  ooff  iittss  ccoommppaannyy,,  BBSSNNLL..  WWiitthhoouutt  ssppeeccttrruumm  lliibbeerraalliizzaaiioonn,,  BBSSNNLL  ccaannnnoott  ssttaarrtt  44GG  

sseerrvviicceess..    
  

WWhhiillee  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  AAiirrtteell,,  VVooddaaffoonnee  aanndd  IIddeeaa  aarree  aalllloowweedd  ttoo  pprroovviiddee  33GG  

sseerrvviicceess  eevveenn  iinn  tthhee  cciirrcclleess  wwhheerree  tthheeyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  33GG  ssppeeccttrruumm  bbyy  iinnttrraacciirrccllee  rrooaammiinngg  

aaggrreeeemmeennttss  aammoonngg  tthheemm,,  tthhee  BBSSNNLL  wwaass  ccoommppeelllleedd  ttoo  ppuurrcchhaassee  33GG  ssppeeccttrruumm  ffoorr  aallll  tthhee  

cciirrcclleess  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss,,  aatt  aa  hhuuggee  ccoosstt  ooff  RRss  1100550000  ccrroorreess..  

TThhuuss  BBSSNNLL  wwaass  rroobbbbeedd  ooff  iittss  rreesseerrvvee  ffuunnddss  iinn  aa  ddiissccrriimmiinnaattiinngg  mmaannnneerr..  FFoorruumm  

ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhiiss  aammoouunntt  uunndduullyy  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  BBSSNNLL  bbee  rreeffuunnddeedd  ttoo  iitt  

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  BBSSNNLL  aanndd  tthhee  GGoovvtt’’ss  rreessoollvvee  ttoo  rreevviivvee  

BBSSNNLL,,  tthhee  FFoorruumm  ddeemmaannddss  tthhaatt  BBSSNNLL  aallssoo  bbee  aalllloowweedd  ttoo  lliibbeerraalliissee  aanndd  ttrraaddee  

iittss  ssppeeccttrruumm  ffoorr  uuppggrraaddiinngg  iittss  sseerrvviicceess  aanndd  eennhhaanncciinngg  rreevveennuuee  wwiitthhoouutt  

ppaayyiinngg  eexxttrraa  cchhaarrggeess..  

  

88..  PPeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  iinnsstteeaadd  ooff  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ffoorr  

tthhee  eemmppllooyyeeeess  aabbssoorrbbeedd  ffrroomm  DDooTT  ttoo  BBSSNNLL..  

PPeennssiioonn  aanndd  aallll  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  ppeennssiioonn  ffoorr  eemmppllooyyeeeess  aabbssoorrbbeedd  ffrroomm  DDOOTT  iinnttoo  BBSSNNLL  

iiss  ttoo  bbee  ssttrriiccttllyy  rreegguullaatteedd  vviiddee  pprroovviissiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  RRuullee--3377  AA..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  PPeennssiioonn  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  iiss  ttoo  bbee  rreegguullaatteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  oorrddeerrss  

ooff  DDOOPP&&TT  OOMM  ddaatteedd  1199..1111..22000099  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  66tthh  CCPPCC,,  tthhuuss  

ssuuppeerrsseeddiinngg  DDOOPP  &&  TT  OOMM  ddaatteedd  1155..0055..22000000..  AAss  ppeerr  DDOOPP&&TT  oorrddeerr  NNoo..  22//3344//22000088--EEsstttt..  

((PPaayy  IIII))  ddaatteedd  1199..1111..22000099  aanndd  iinn  ssuuppeerrsseessssiioonn  ooff  tthhee  oorrddeerr  ddaatteedd  1155tthh  MMaayy,,  22000000,,  

ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppaayyaabbllee  ww..ee..ff  0011..0011..22000066  iinn  rreessppeecctt  ooff  eemmppllooyyeeeess  oonn  ffoorreeiiggnn  

sseerrvviiccee//ddeeppuuttaattiioonn,,  iiss  ttoo  bbee  ppaaiidd  oonn  tthhee  eexxiissttiinngg  bbaassiicc  ppaayy  ((ppaayy  bbaanndd  pplluuss  ggrraaddee  ppaayy))  

aanndd  nnoott  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee..  BBSSNNLL  iiss  mmaannddaattoorriillyy  ttoo  ppaayy  ppeennssiioonn  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  tthhee  eexxiissttiinngg  bbaassiicc  ppaayy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  DDOOPP&&TT  oorrddeerr  ddaatteedd  1199..1111..22000099,,  nnoott  

oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ssccaallee  aass  eennvviissaaggeedd  iinn  tthhee  ssuuppeerrsseeddeedd  oorrddeerr  ooff  DDOOPP&&TT  wwhhiicchh  iiss  

rreedduunnddaanntt,,  bbootthh  ffoorr  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  aass  wweellll  aass  BBSSNNLL..  TThhiiss  hhaass  bbeeeenn  

rreeiitteerraatteedd  bbyy  DDooPPTT  oonn  2244..0044..22001144..  HHoowweevveerr,,  DDooTT  iiss  aarrbbiittrraarriillyy  ccooeerrcciinngg  BBSSNNLL  ttoo  ppaayy  

ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  mmaaxxiimmuumm  ooff  ssccaallee  iinn  ccoonnttrraavveennttiioonn  ooff  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  UUnniioonn  

CCaabbiinneett  mmaannddaattiinngg  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ppaayy  ppeennssiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  11997722  CCCCSS  ppeennssiioonn  RRuulleess..  

TThhee  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL  iinn  ccoonnttrraavveennttiioonn  ooff  DDOOPP&&TT  oorrddeerrss  

rreessuullttiinngg  iinn  hhuuggee  oovveerrppaayymmeenntt  ttoo  tthhee  ttuunnee  ooff  330000  ccrroorreess  ooff  rruuppeeeess  ppeerr  aannnnuumm  ffoorr  tthhee  

llaasstt  mmoorree  tthhaann  sseevveenn  yyeeaarrss  ssiinnccee  0011..0011..22000077..  TThhiiss  iinn  ffaacctt  iiss  aallmmoosstt  ddoouubbllee  tthhee  aammoouunntt  

aaccttuuaallllyy  dduuee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  BBSSNNLL  oonn  tthhiiss  aaccccoouunntt  aanndd  tthhaatt  ttoooo  aatt  aa  ttiimmee  wwhheenn  BBSSNNLL  iiss  

uunnddeerr  hhuuggee  lloossss  aanndd  iiss  oonn  tthhee  bbrriinnkk  ooff  ffiinnaanncciiaall  ccoollllaappssee..  
  

FFoorruumm  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  ttoo  

GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  DDOOTT  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  bbee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  

aaccttuuaall  bbaassiicc  ssaallaarryy  aanndd  nnoott  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee,,  wwhhiicchh  

iiss  aa  ggrraavvee  iinnjjuussttiiccee..  

  

99..  RReejjeecctt  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  TTRRAAII  ttoo  ffoorrccee  BBSSNNLL  ttoo  ssuurrrreennddeerr  11..22  MMHHzz  

ssppeeccttrruumm  iinn  pprreemmiiuumm  990000  MMHHzz  bbaanndd..    
TTRRAAII  hhaass  rreeccoommmmeennddeedd,,  BBSSNNLL  ttoo  ssuurrrreennddeerr  11..22  MMHHzz  ooff  ssppeeccttrruumm  iinn  tthhee  pprreemmiiuumm  990000  

MMHHzz  bbaanndd  iinn  1166  CCiirrcclleess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  wwiiddeerr  bbaannddwwiiddtthh  iiss  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  pprriivvaattee  

ooppeerraattoorrss  iinn  tthhee  uuppccoommiinngg  aauuccttiioonn  aanndd  tthheeiirr  vveesstteedd  iinntteerreessttss  aarree  wweellll  pprrootteecctteedd..  BBSSNNLL  iiss  

tthhee  ssttrraatteeggiicc  tteelleeccoomm  ccoommppaannyy  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  wwhhiicchh  hhaass  ttoo  aanndd  ccoonnttiinnuueess  ttoo  mmeeeett  ssoocciiaall  

oobblliiggaattiioonnss  ooff  tteelleeccoomm  ppoolliiccyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ccoonncceerrnnss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  iinn  aann  eexxeemmppllaarryy  

mmaannnneerr,,  llaatteesstt  iinnssttaannccee  bbeeiinngg  tthhee  ccoommmmeennddaabbllee  rroollee  ooff  BBSSNNLL  aalloonnee  iinn  pprroovviiddiinngg  

sseerrvviicceess  iinn  AAPP,,  OOddiisshhaa,,  UUttttaarraakkhhaanndd,,  JJ&&KK,,  TTNN  eettcc..  dduurriinngg  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  lliikkee  



ttssuunnaammii,,  llaannddsslliiddeess,,  ffllooooddss  eettcc..  wwhhiillee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  rraann  aawwaayy  ffrroomm  ssuucchh  ccaallaammiitteess..  

8800%%  ooff  MMoobbiillee  nneettwwoorrkk  ooff  BBSSNNLL  iiss  iinn  tthhee  990000  MMHHzz..  SSuurrrreennddeerr  ooff  11..22  MMHHzz  ooff  ssppeeccttrruumm  iinn  

pprreemmiiuumm  990000  MMHHzz  bbaanndd  wwiillll  ccrreeaattee  hhuuggee  ccoonnggeessttiioonn  iinn  tthhee  nneettwwoorrkk  ttoo  tthhee  ttuunnee  ooff  1100%%  

ttoo  5500%%..  IInn  aaddddiittiioonn,,  hhuuggee  ccoosstt  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  rree--eennggiinneeeerriinngg..  WWee  aarree  aaffrraaiidd  BBSSNNLL  mmaayy  bbee  

yyeett  aaggaaiinn  aa  vviiccttiimm  ooff  vviicciioouuss  aanndd  nneevveerr  eennddiinngg  nneexxuuss  ooff  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  aanndd  TTRRAAII..  

  

AAtt  pprreesseenntt  BBSSNNLL  iiss  hhoollddiinngg  66..22  MMHHzz  ooff  990000  MMHHzz  bbaanndd  ssppeeccttrruumm  iinn  aa  vveerryy  

ffrraaggmmeenntteedd  ffoorrmm..  FFoorruumm  ddeemmaannddss  tthhaatt  wwiitthhoouutt  rreedduucciinngg  tthhee  qquuaannttuumm  ooff  tthhiiss  

bbaanndd  ooff  ssppeeccttrruumm  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  BBSSNNLL,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ccoonnttiigguuoouuss,,  ssoo  tthhaatt  

iitt  ccaann  eeffffeeccttiivveellyy  pprroovviiddee  44GG  sseerrvviicceess  uussiinngg  iitt..    
  

TThhee  FFoorruumm  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  TTRRAAII  aasskkiinngg  BBSSNNLL  ttoo  

ssuurrrreennddeerr  11..22  MMHHzz  iinn  990000  MMHHzz  bbaanndd  sshhoouulldd  bbee  rreejjeecctteedd  oouuttrriigghhtt..    
  

1100..  RReejjeecctt  MM//ss  DDeellooiitttteeee  CCoonnssuullttaanntt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss    

TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  ccoonnssuullttaannttss  MM//ss  DDeellooiitttteeee  aarree  oonnllyy  iinntteennddeedd  ttoo  ggrraadduuaallllyy  

ddiissiinnvveesstt  aanndd  pprriivvaattiissee  tthhee  BBSSNNLL  aass  aallssoo  ttoo  iimmpplleemmeenntt  VVRRSS  //  rreettrreenncchhmmeenntt..  TThhee  

rreettrrooggrraaddee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  oouuttssoouurrccee  tthhee  wwoorrkk,,  hhiirriinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess  eevveenn  aatt  

EExxeeccuuttiivvee  lleevveell,,  rreedduucciinngg  tthhee  NNoonn  EExxeeccuuttiivvee  ssttaaffff  ssttrreennggtthh  bbyy  22//33  aanndd  EExxeeccuuttiivvee  bbyy  11//33  

eettcc    ttoo  bbee  oouutt  rriigghhttllyy  rreejjeecctteedd..  RReedduucciinngg  tthhee  SSSSAAss  aallssoo  wwiillll  rreessuulltt  iinn  ddeetteerriioorraattiioonn  ooff  tthhee  

sseerrvviiccee..  TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aarree  ccoouunntteerr  pprroodduuccttiivvee..  
  

TThhee  FFoorruumm  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  DDeellooiitttteeee  CCoommmmiitttteeee  

bbee  oouuttrriigghhtt  rreejjeecctteedd..  
  

1111..  AAlllloottmmeenntt  ooff  ssppeeccttrruumm  ffrreeee  ttoo  BBSSNNLL  

BBSSNNLL,,  bbeeiinngg  aa  ffuullllyy  oowwnneedd  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoommppaannyy,,  tthhee  SSppeeccttrruumm  sshhoouulldd  bbee  ssuupppplliieedd  ffrreeee  

ttoo  tthhee  tteelleeccoomm  PPSSUU,,  BBSSNNLL,,  iinn  ffuuttuurree  aallssoo..  TThhiiss  iiss  aass  ppeerr  tthhee  ppoolliiccyy  ccoommmmiittmmeennttss  aatt  tthhee  

ttiimmee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  wwhhiicchh  hhaass  ttoo  mmeeeett  tthhee  ssoocciiaall  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  tthhee  GGoovvtt..    

    

1122..  PPrroovviiddee  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ttoo  BBSSNNLL  ttoo  eexxppaanndd  tthhee  nneettwwoorrkk..  

BBSSNNLL  iiss  nnoott  hhaavviinngg  ssuuffffiicciieenntt  ffuunnddss  ffoorr  ppuurrcchhaassee  ooff  rreeqquuiirreedd  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  

ddeevveellooppmmeenntt,,  eexxppaannssiioonn  eettcc..  UUrrggeenntt  eexxppaannssiioonn  ooff  nneettwwoorrkk  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  aavvooiidd  

ccoonnggeessttiioonn  aanndd  ffoorr  pprroovviiddiinngg  nneeww  ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  eeffffiicciieenntt  ffuunnccttiioonniinngg..  IInn  tthhiiss  

ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ttoo  mmaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  

ccoommppaannyy,,  lliikkee  ssoofftt  llooaann  ffoorr  ddeevveellooppmmeennttaall  ppuurrppoosseess,,  aass  iiss  bbeeiinngg  pprroovviiddeedd  eellsseewwhheerree..  

  

1133..  BBBBNNLL  sshhoouulldd  bbee  mmeerrggeedd  wwiitthh  BBSSNNLL    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  FFoorruumm,,  tthheerree  iiss  nnoo  nneeeedd  ffoorr  aa  sseeppaarraattee  ccoommppaannyy  lliikkee  BBBBNNLL  ffoorr  

pprroovviiddiinngg  BBBB  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  rruurraall  aarreeaass..  BBSSNNLL  iiss  aallrreeaaddyy  hhaavviinngg  llaarrggee  OOFF  nneettwwoorrkk  aanndd  

ccoonnnneeccttiivviittyy  ttoo  tthhee  rreemmoottee  aarreeaass,,  mmiinniimmuumm  uupp  ttoo  bblloocckk  lleevveell..  GGoovvtt  nneeeedd  nnoott  hhaavvee  ttwwoo  

sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss,,  BBSSNNLL  aanndd  BBBBNNLL  ttoo  pprroovviiddee  BBrrooaaddbbaanndd  sseerrvviicceess..  BBBBNNLL  sshhoouulldd  bbee  

mmeerrggeedd  wwiitthh  BBSSNNLL  aanndd  tthhee  bbrrooaaddbbaanndd  ddeevveellooppmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  ppaarrtt  ooff  BBSSNNLL  aaccttiivviittiieess..  

  

1144..  44GG  SSeerrvviicceess  sshhoouulldd  bbee  ssttaarrtteedd  bbyy  BBSSNNLL..    

LLiikkee  33GG  aanndd  BBWWAA  ssppeeccttrruumm,,  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  pprroovviiddee  ffrreeee  ssppeeccttrruumm  ttoo  

BBSSNNLL  ffoorr  44GG  sseerrvviicceess  iinn  aaddvvaannccee..  

  

1155..  RReeffuunndd  ooff  BBWWAA  ssppeeccttrruumm  cchhaarrggeess  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ssppeeccttrruumm  

ssuurrrreennddeerreedd  bbyy  BBSSNNLL  eeaarrlliieerr..  

BBSSNNLL  ssuurrrreennddeerreedd  ssppeeccttrruumm  iinn  vvaarriioouuss  CCiirrcclleess  aanndd  aann  aammoouunntt  ooff  RRss  66772244  ccrroorreess  iiss  ttoo  bbee  

rreeffuunnddeedd  ttoo  BBSSNNLL..  DDuuee  ttoo  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss,,  BBSSNNLL  iiss  nnoott  aabbllee  ttoo  iinnvveesstt  ffoorr  ddeevveellooppmmeennttaall  



aaccttiivviittiieess  ttoo  eexxppaanndd  iittss  nneettwwoorrkk  wwhhiicchh  ffuurrtthheerr  wweeaakkeenneedd  tthhee  ccoommppaannyy..  BBSSNNLL  iiss  ffoorrcceedd  ttoo  

ttaakkee  llooaann  ffrroomm  ffiinnaanncciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ffuunndd  tthhee  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurree  wwhheenn  iittss  oowwnn  mmoonneeyy  

iiss  hheelldd  uupp  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  tthhee  GGoovvtt..  
  

FFoorruumm  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  pprreesseenntt  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  GGoovvtt  ttoo  aaddjjuusstt  tthhee  aammoouunntt  ooff  

RRss  66772244  CCrroorreess  iinn  tthhee  ppaayymmeennttss  ffrroomm  BBSSNNLL  iiss  ttoo  bbee  rreeccoonnssiiddeerreedd  aanndd  tthhee  

eennttiirree  aammoouunntt  iiss  ttoo  bbee  rreeffuunnddeedd  ttoo  BBSSNNLL  ttoo  eexxppaanndd  iittss  nneettwwoorrkk..      

  

1166..  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  ffiixxaattiioonn  ffoorr  pprree--22000077  aanndd  ppoosstt--22000077  PPeennssiioonneerrss..    

BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  bbeeeenn  ggrraanntteedd  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  ffiixxaattiioonn  nnoottiioonnaallllyy  ww..ee..ff..  0011--0011--

22000077  aanndd  aaccttuuaallllyy  ffrroomm  1100--0066--22001133,,  tthhee  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  DDOOTT  iissssuueedd  oorrddeerrss  ffoorr  tthhee  ssaammee  

((  DDOOTT  6644--0011//22001122--SSUU  ddaatteedd  1100--0066--22001133))..  BBuutt  tthhee  ppeennssiioonneerrss  wwhhoo  rreettiirreedd  bbeeffoorree  1100--0066--

22001133  hhaavvee  nnoott  rreecceeiivveedd  tthhee  ssaammee  iinn  tthheeiirr  ppeennssiioonn,,  ssiinnccee  sseeppaarraattee  oorrddeerrss  aarree  rreeqquuiirreedd,,  

wwhhiicchh  aarree  yyeett  ttoo  bbee  iissssuueedd..  TToo  sseettttllee  tthhee  iissssuuee,,  tthhee  PPrreessiiddeennttiiaall  DDiirreeccttiivvee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  

DDOOTT  hhaass  ttoo  bbee  rreevviisseedd  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  mmeerrggeerr  ooff  5500%%  IIDDAA  wwiitthh  bbaassiicc  ppaayy  ww..ee..ff..  

0011--0011--22000077,,  eeffffeeccttiivveellyy  aammoouunnttiinngg  ttoo  7788..22%%  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ffiittmmeenntt  aanndd  ppaayy  ffiixxaattiioonn  

oonn  aaccttuuaall  bbaassiiss,,  iinnsstteeaadd  ooff  nnoottiioonnaall  ppaayy  ffiixxaattiioonn  kkeeeeppiinngg  tthhee  aarrrreeaarr  ppaayymmeenntt  ddeeffeerrrreedd  aass  

ppeerr  aaggrreeeemmeenntt..  TThhiiss  ffiixxaattiioonn  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  oorrddeerrss  oonn  tthhee  VVII  CCeennttrraall  PPaayy  

CCoommmmiissssiioonn  aanndd  iiss  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  aallll  DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  PPSSUUss..  BBuutt  tthhee  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  

aarree  ddeenniieedd  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  ssaammee..  TThhiiss  iissssuuee  iiss  ppeennddiinngg  wwiitthh  DDOOTT..  IItt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  

tthhaatt  aa  CCaabbiinneett  NNoottee  iiss  bbeeiinngg  pprreeppaarreedd  iinn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn  ffoorr  ssuubbmmiittttiinngg  ttoo  tthhee  CCaabbiinneett..  
  

TThhee  FFoorruumm  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  CCaabbiinneett  NNoottee  bbee  pprreeppaarreedd  aanndd  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  

CCaabbiinneett  eeaarrllyy  aass  ssuuggggeesstteedd  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  ppaarraa,,  ssoo  tthhaatt  jjuussttiiccee  iiss  ggoott  ddoonnee  ttoo  

tthhee  PPeennssiioonneerrss..    
  

1177..  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  PPeennssiioonneerrss  
BBSSNNLL  rreettiirreeeess  aarree  bbeeiinngg  ppaaiidd  ppeennssiioonn  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  aass  ppeerr  RRuullee  3377  AA  ooff  tthhee  CCCCSS  

PPeennssiioonn  RRuulleess  11997722..  WWhhiillee  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonneerrss  aarree  ggeettttiinngg  ppeerriiooddiiccaall  

ppeennssiioonn  rreevviissiioonn,,  tthheerree  iiss  nnoo  ssuucchh  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  

BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ggoott  wwaaggee  rreevviissiioonn  ffrroomm  0011..0011..22000077..  BBuutt  tthhee  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  ddiidd  nnoott  

ggeett  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn..  DDuuee  ttoo  tthhee  pprreessssuurree  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  aanndd  

AAssssoocciiaattiioonnss,,  ddeecciissiioonn  ffoorr  rreevviissiinngg  ppeennssiioonn  ooff  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  wwaass  ttaakkeenn  mmuucchh  bbeellaatteeddllyy  

bbyy  tthhee  CCaabbiinneett..  HHeennccee,,  aa  mmeecchhaanniissmm  sshhoouulldd  bbee  ppuutt  iinn  ppllaaccee,,  aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  

ppeennssiioonneerrss  ooff  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt,,  ffoorr  tthhee  ppeerriiooddiiccaall  rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ooff  tthhee  

BBSSNNLL  rreettiirreeeess..  
  

TThhee  FFoorruumm  DDeemmaannddss  tthhaatt  wwhheenneevveerr  wwaaggee  rreevviissiioonn  iiss  dduuee,,  tthhee  PPeennssiioonn  

rreevviissiioonn  aallssoo  sshhoouulldd  ttaakkee  ppllaaccee..  WWiitthhoouutt  tthhiiss,,  tthhee  ppeennssiioonn  ooff  tthhee  rreettiirreedd  

eemmppllooyyeeeess  wwiillll  ssttaaggnnaattee  aanndd  wwiillll  lloossee  aallll  bbeenneeffiitt  ffoorr  tthhee  ppeennssiioonneerr..  
  

1188..  FFrreesshh  RReeccrruuiittmmeenntt  ooff  SSttaaffff  rreeqquuiirreedd  

MMoorree  tthhaann  11,,3300,,000000  ssttaaffff  hhaavvee  rreettiirreedd  ssiinnccee  BBSSNNLL  wwaass  ffoorrmmeedd..  BBuutt  nnoo  nneeww  

rreeccrruuiittmmeenntt  hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee  ttoo  ffiillll  uupp  tthheessee  vvaaccaanncciieess..  AAtt  tthhee  lloowweesstt  lleevveell,,  

tthheerree  iiss  aaccuuttee  sshhoorrttaaggee  ooff  ssttaaffff  rreessuullttiinngg  iinn  ddeetteerriioorraattiioonn  ooff  sseerrvviiccee..  FFrreesshh  

bblloooodd  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aannyy  oorrggaanniizzaattiioonn..  NNeeww  rreeccrruuiittmmeenntt  sshhoouulldd  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  

BBSSNNLL..  

  

1199..  BBSSNNLL  sseerrvviiccee  ttoo  bbee  mmaannddaattoorryy  ttoo  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt,,  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  

aanndd  PPSSUUss::  

AAss  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  AAiirr  IInnddiiaa,,  aallll  tthhee  cceennttrraall,,  ssttaattee  aanndd  PPSSUUss  sshhoouulldd  bbee  mmaannddaatteedd  ttoo  ttaakkee  

tthhee  sseerrvviicceess  ooff  BBSSNNLL,,  wwhhiicchh  iiss  aa  PPSSUU..  TThhiiss  wwiillll  ggiivvee  aa  cchhaannccee  ttoo  BBSSNNLL  ttoo  pprroovviiddee  aa  ggoooodd  



nnuummbbeerr  ooff  ccoonnnneeccttiioonnss..  

  

2200..  CCoonnddiittiioonn  ooff  mmaannddaattoorryy  ppuurrcchhaassee  ooff  eeqquuiippmmeennttss  ffrroomm  IITTII  ttoo  bbee  ssccrraappppeedd..  

BBSSNNLL  iiss  mmaannddaatteedd  ttoo  ppuurrcchhaassee  3300%%  ooff  eeqquuiippmmeennttss  ffrroomm  IITTII..  TThheerree  iiss  mmuucchh  ddeellaayy  iinn  

ssuuppppllyy  ooff  eeqquuiippmmeenntt  ffrroomm  IITTII,,  wwhhiicchh  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  eexxttrreemmee  ddeellaayy  ffoorr  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  

sseerrvviicceess  iinn  tthhee  WWeesstteerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  lloossss  ooff  rreevveennuuee..  IITTII  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  ssuuppppllyy  

eeqquuiippmmeennttss  iinn  ttiimmee..  FFuurrtthheerr  iitt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  IITTII  iiss  ffuunnccttiioonniinngg  oonnllyy  aass  aann  aaggeenntt  bbyy  

ppuurrcchhaassee  aanndd  ssuuppppllyy  ooff  eeqquuiippmmeenntt,,  iinnsstteeaadd  ooff  aa  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  rreessuullttiinngg  iinn  tthhee  pprreesseenntt  

uunnhhaappppyy  ssiittuuaattiioonn..  

  

TThhee  FFoorruumm  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  mmaannddaattoorryy  ppuurrcchhaassee  ffrroomm  IITTII  bbee  

rreesscciinnddeedd  ttoo  eennaabbllee  BBSSNNLL  ttoo  ppuurrcchhaassee  ffrroomm  ooppeenn  mmaarrkkeett  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

rreeqquuiirreemmeenntt..  

  

  


