
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  
  
  

PPrreessss  rreelleeaassee                                                                                                        1111tthh  DDeecceemmbbeerr,,  22001177  
  
  

BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ggooiinngg  oonn  aa  ttwwoo  ddaayy  ssttrriikkee..  

TThhee  ""AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL""  hhaavvee  ccaalllleedd  oonn  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  
BBSSNNLL  ttoo  ggoo  oonn  aa  ttwwoo  ddaayyss  ssttrriikkee  oonn  1122tthh  aanndd  1133tthh  DDeecceemmbbeerr,,  22001177,,  ddeemmaannddiinngg  aa))  PPaayy  
RReevviissiioonn  ww..ee..ff  0011--0011--22001177  aanndd  bb))  ooppppoossiinngg  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  

AAss  ppeerr  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  wwhhiicchh  wweerree  aallrreeaaddyy  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

UUnniioonn  CCaabbiinneett,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  ppaayy  rreevviissiioonn,,  ww..ee..ff  0011--0011--22001177..  TThhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC  ssaayyss  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  aa  PPSSUU  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  ppaayy  rreevviissiioonn,,  iiff  
tthhee  ccoommppaannyy  hhaadd  nnoott  eeaarrnneedd  pprrooffiitt  dduurriinngg  tthhee  pprreecceeddiinngg  tthhrreeee  yyeeaarrss..  

BBSSNNLL  hhaass  ggoonnee  iinnttoo  lloossss  ffrroomm  22000099--1100  oonnwwaarrddss,,  dduuee  ttoo  tthhee  aannttii--BBSSNNLL  aanndd  pprroo--pprriivvaattee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  iinn  nnoo  wwaayy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iitt..  IItt  iiss  wwoorrtthhwwhhiillee  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt,,  tthhee  

ssaammee  BBSSNNLL  eeaarrnneedd  RRss..1100,,000000  ccrroorree  nneett  pprrooffiitt  iinn  22000044--0055..  HHoowweevveerr,,  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  22000066  ttoo  
22001122,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ssccuuttttlleedd  BBSSNNLL''ss  eeffffoorrttss  ttoo  pprrooccuurree  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  iitt''ss  mmoobbiillee  nneettwwoorrkk  eexxppaannssiioonn,,  

wwiitthh  tthhee  vviieeww  ttoo  ffaavvoouurr  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess..  TThhiiss  iiss  tthhee  bbaassiicc  rreeaassoonn  wwhhyy  BBSSNNLL  wweenntt  iinnttoo  lloossss..  
TThhiiss  hhaass  bbeeeenn  ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd,,  tthhrroouugghh  ppuubblliicc  ssttaatteemmeennttss,,  wwhheenn  hhee  wwaass  tthhee  
MMiinniisstteerr  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss..  

TThhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  hhaavvee  ttaakkeenn  mmaannyy  iinniittiiaattiivveess  ttoo  ppuullll  tthhee  CCoommppaannyy  oouutt  ooff  
lloossss..  MMoovveemmeennttss  lliikkee  ""CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  YYeeaarr"",,  ""SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee""  ((SSWWAASS)),,  eettcc..,,  wweerree  

llaauunncchheedd  bbyy  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  ttoo  aaccttiivveellyy  iinnvvoollvvee  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  iimmpprroovviinngg  BBSSNNLL''ss  

qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviicceess..  FFuurrtthheerr,,  aass  ppeerr  tthhee  ccaallll  ooff  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  aallssoo  
mmaassssiivveellyy  ggeettttiinngg  tthheemmsseellvveess  iinnvvoollvveedd  iinn  mmaarrkkeettiinngg  aaccttiivviittiieess,,  aappaarrtt  ffrroomm  ddooiinngg  tthheeiirr  nnoorrmmaall  dduuttiieess,,  ttoo  

iinnccrreeaassee  tthhee  ccuussttoommeerr  bbaassee  aanndd  tthhee  rreevveennuuee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ccoommbbiinneedd  eeffffoorrttss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt,,  tthhee  ttoottaall  

rreevveennuuee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  rriisseenn  ffrroomm  RRss  2277,,999966  ccrroorree  iinn  22001133--1144,,  ttoo  RRss  2288,,664455  ccrroorree  iinn  22001144--1155..  IItt  

ffuurrtthheerr  iinnccrreeaasseedd  ttoo  RRss  3322,,991199  ccrroorree  iinn  22001155--1166..  BBSSNNLL  rraann  iinnttoo  aann  ooppeerraattiioonnaall  lloossss  RRss..669911  iinn  22001133--
1144..  HHoowweevveerr,,  iinn  22001144--1155  iitt  eeaarrnneedd  aann  ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiitt  ooff  RRss..667722  ccrroorreess..  IInn  22001155--1166  tthhee  

ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiitt  hhaass  iinnccrreeaasseedd  ttoo  RRss..33885544  ccrroorree..  IInn  22001166--1177  aallssoo,,  BBSSNNLL  iiss  iinn  ooppeerraattiioonnaall  
pprrooffiitt..  

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  ddeennyyiinngg  ppaayy  rreevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  
nnoott  mmaakkiinngg  pprrooffiitt,,  iiss  mmoosstt  uunnffaaiirr..  IItt  wwiillll  ddeemmoottiivvaattee  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn,,  wwiillll  aaffffeecctt  tthhee  pprroocceessss  

ooff  BBSSNNLL''ss  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall..  TTaakkiinngg  tthhiiss  iinnttoo  aaccccoouunntt,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ooff  BBSSNNLL,,  hhaass  rreeccoommmmeennddeedd  

ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt,,  tthhee  CCoommppaannyy  sshhoouulldd  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ggiivvee  ppaayy  rreevviissiioonn  ttoo  iitt''ss  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  
BBooaarrdd  hhaass  aallssoo  ttoolldd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  iitt  ddiidd  nnoott  rreeqquuiirree  aannyy  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt,,  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhiiss  ppaayy  rreevviissiioonn..  TThhee  eennttiirree  aaddddiittiioonnaall  eexxppeennddiittuurree  wwiillll  bbee  mmeett  bbyy  
BBSSNNLL  tthhrroouugghh  iinntteerrnnaall  rreessoouurrcceess..  TThhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ddeemmaanndd  tthhaatt  GGoovvtt..  sshhoouulldd  
aacccceepptt  tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  ppaayy  rreevviissiioonn  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt  aanndd  iitt  sshhoouulldd  

bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  FFuurrtthheerr,,  tthheeyy  aallssoo  ddeemmaanndd  tthhaatt,,  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  
22nndd  PPaayy  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  3300%%  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  ''DDiirreeccttllyy  RReeccrruuiitteedd  
EEmmppllooyyeeeess'',,  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd..  



TThhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  

aa  sseeppaarraattee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoomm

ssnnaattcchh  BBSSNNLL''ss  sseevveennttyy  tthhoouussaann
CCoommppaannyy..  TThhee  wwhhoollee  iinntteennttiioonn  oo

ccoommppaannyy,,  tthhrroouugghh  ssttrraatteeggiicc  ssaallee..

BBSSNNLL..  HHeennccee,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  sshho

IInnssiissttiinngg  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ddee

bbaannnneerr  ooff  ""AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoo
DDeecceemmbbeerr,,  22001177..  FFuurrtthheerr,,  iitt  hhaass  

ddeemmaannddss  aarree  nnoott  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee

  
  
    
  

      

ssttrroonnggllyy  ooppppoossee  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  UU

mmppaannyy  oouutt  ooff  BBSSNNLL..  TThhrroouugghh  tthhiiss  ddeecciissiioonn,,  tthh

nndd  mmoobbiillee  ttoowweerrss,,  aanndd  hhaanndd  tthheemm  oovveerr  
ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  ttoo  ssuubbsseeqquueennttllyy  pprriivvaa

..  FFoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  

hoouulldd  ddrroopp  iitt''ss  ddeecciissiioonn  ttoo  ffoorrmm  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TT

eemmaannddss,,  tthhee  eennttiirree  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeecc

oocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL"",,  aarree  ggooiinngg  oonn  aa  ttwwoo  ddaayy
  aallssoo  bbeeeenn  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aann  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  

ee  GGoovveerrnnmmeenntt..  

FFoorr  aanndd

  aann

MM

            

UUnniioonn  CCaabbiinneett,,  ttoo  ffoorrmm  

hhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinntteennddss  ttoo  

ttoo  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  
aattiissee  tthhiiss  ssuubbssiiddiiaarryy  ttoowweerr  

  wwiillll  bbllooww  aa  ddeeaatthh  kknneellll  ttoo  

TToowweerr  CCoommppaannyy..  

ccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL,,  uunnddeerr  tthhee  

yyss  ssttrriikkee  oonn  1122tthh  aanndd  1133tthh  
 wwoouulldd  bbee  llaauunncchheedd,,  iiff  tthhee  

PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  

  
  

  

  
dd  oonn  bbeehhaallff  ooff  AAllll  UUnniioonnss  

nndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  

MMoobbiillee  NNoo..99886688223311111133  

        
  


