
JJOOIINNTT  AACCTTIIOONN  CCOOMMMMIITTTTEEEE  OOFF  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  //  UUNNIIOONNSS    

OOFF  BBSSNNLL  EEXXEECCUUTTIIVVEESS  &&  NNOONN--EEXXEECCUUTTIIVVEESS  
DD--77,,  TTeelleeggrraapphh  PPllaaccee,,  GGoollee  MMaarrkkeett,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011..  

  
 

TToo  

  

DDrr..  MMaannmmoohhaann  SSiinngghh,,  

HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  

NNeeww  DDeellhhii..  

  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,  

  

SSuubb  ::--  MMeemmoorraanndduumm  ffrroomm  tthhee  JJooiinntt  AAccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  NNoonn--

EExxeeccuuttiivveess  //  EExxeeccuuttiivveess  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL  aanndd  ootthheerr  ddeemmaannddss  

  

OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  JJooiinntt  AAccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ooff  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess//  EExxeeccuuttiivveess  

iinn  BBSSNNLL  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  eennttiirree  33  llaakkhh  eemmppllooyyeeeess  iinn  BBSSNNLL,,  tthhiiss  mmeemmoorraanndduumm  iiss  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  

yyoouurr  bbeenniiggnn  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  

  

TThhee  JJooiinntt  AAccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ((JJAACC))  eexxpprreesssseess  iittss  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ddeetteerriioorraattiinngg  

ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  BBSSNNLL  wwhhiicchh  ffiinnaallllyy  rreessuulltteedd  iinn  ppoossttiinngg  aa  lloossss  ooff  RRss  11882222  ccrroorreess  iinn  22000099--1100..  

WWhhiillee  eevveenn  tthhee  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  eexxpprreesssseedd  ccoonncceerrnn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  nnoo  aapppprroopprriiaattee  ppoolliiccyy  

ddeecciissiioonnss  wweerree  ttaakkeenn//  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  BBSSNNLL  aanndd  ttoo  mmaakkee  iitt  aa  

vviibbrraanntt  tteelleeccoomm  PPSSUU..  TThhee  SSaamm  PPiittrrooddaa  CCoommmmiitttteeee  aappppooiinntteedd  bbyy  PPMMOO’’ss  ooffffiiccee  hhaass  mmaaddee  cceerrttaaiinn  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wwhhiicchh  aarree  aaiimmeedd  aatt  pprriivvaattiizziinngg  BBSSNNLL  iinnsstteeaadd  ooff  mmaakkiinngg  iitt  vviiaabbllee..  IIttss  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ffoorr  3300%%  ddiissiinnvveessttmmeenntt  aanndd  rreemmoovvaall  ooff  11  llaakkhh  eemmppllooyyeeeess  tthhrroouugghh  tthhee  

mmeecchhaanniissmm  ooff  VVRRSS//TTrraannssffeerr  aarree  nnootthhiinngg  bbuutt  aa  pprreelluuddee  ttoo  pprriivvaattiizzaattiioonn..  TThhee  JJAACC  ssttrroonnggllyy  

ooppppoosseedd  ssuucchh  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aanndd  ssuubbmmiitttteedd  aa  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss  aaiimmeedd  aatt  aacchhiieevviinngg  

ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  aanndd  ffoorr  aa  bbeetttteerr  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  ppeeooppllee..  TThhee  JJAACC  oorrggaanniisseedd  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee  oonn  

tthheessee  ddeemmaannddss  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  2200--  44  ––  22001100..  OOnn  tthhee  ddaayy  iittsseellff,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ffoorr  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  &&  IITT  mmeett  tthhee      JJAACC  rreepprreesseennttaattiivveess  aanndd  ggaavvee  cceerrttaaiinn  aassssuurraanncceess..  BBaasseedd  oonn  

tthheessee,,  tthhee  ssttrriikkee  wwaass  ddeeffeerrrreedd..  HHoowweevveerr,,  tthhee  aassssuurraanncceess  rreemmaaiinn  uunniimmpplleemmeenntteedd..  HHeennccee  tthhee  JJAACC  

ddeecciiddeedd  ttoo  hhoolldd  aa  MMaarrcchh  ttoo  PPaarrlliiaammeenntt  oonn  1155--1111--22001100  aanndd  oobbsseerrvvee  33  ddaayyss  ssttrriikkee  ffrroomm  11--1122--11001100  

ttoo  33--1122--22001100..  AAccccoorrddiinnggllyy  tthhee  MMaarrcchh  ttoo  PPaarrlliiaammeenntt  iiss  bbeeiinngg  hheelldd  ttooddaayy  aanndd  oonn  tthhiiss  ooccccaassiioonn,,  wwee  

aarree  ssuubbmmiittttiinngg  tthhiiss  mmeemmoorraanndduumm    ffoorr  yyoouurr    ffaavvoouurraabbllee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  ddeecciissiioonn....  

   

DDeemmaannddss::  

 

11..  RReeffuunndd  ooff  RRss..1188,,550000  ccrroorreess  ttoo  BBSSNNLL,,  ppaaiidd  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoowwaarrddss  33GG  aanndd  BBWWAA  ssppeeccttrruumm  

cchhaarrggeess::  TThhee  ffuullllyy  ggoovveerrnnmmeenntt  oowwnneedd  PPSSUU,,  BBSSNNLL  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  aallllootttteedd  33GG  aanndd  BBWWAA  

SSppeeccttrruummss  wwiitthhoouutt  aannyy  cchhaarrggee  aass  wwaass  ddoonnee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ggrraannttiinngg  mmoobbiillee  lliicceennccee  aass  ppeerr  

NNTTPP  11999999..  BBuutt  aass  ppeerr  ggoovveerrnnmmeenntt  ddiirreeccttiioonn,,  RRss..1188,,  550000  ccrroorreess  aarree  ppaaiidd  bbyy  BBSSNNLL  ttoowwaarrddss  

ssppeeccttrruumm  cchhaarrggeess..  AAllmmoosstt  aallll  tthhee  ffuunnddss  wwiitthh  BBSSNNLL  aarree  lliiqquuiiddaatteedd  bbyy  tthhiiss  ppaayymmeenntt..  OOuurr  

ddeemmaanndd  iiss  tthhaatt  tthhiiss  aammoouunntt  ooff  RRss..1188,,550000    ccrroorree  iiss  ttoo  bbee  rreeffuunnddeedd  ttoo  BBSSNNLL  ttoo  mmeeeett  tthhee  

ddeevveellooppmmeennttaall  aanndd  eexxppaannssiioonn  ppllaannss..  

  

  

  



  

  

  22..  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn  ww..ee..ff..  0011..0011..22000077  

AAss  ppeerr  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  DDPPEE  iinnssttrruuccttiioonnss,,  wwaaggee  rreevviissiioonn  wwiitthh  7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  iiss  ttoo  bbee  

ggrraanntteedd  ttoo  PPSSUU  eemmppllooyyeeeess  ww..ee..ff..  0011..0011..22000077..  BBuutt  oonnllyy  6688..88%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  hhaass  bbeeeenn  

ggrraanntteedd  ttoo  BBSSNNLL  eexxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess..  WWee  ddeemmaanndd  tthhaatt  wwaaggee  rreevviissiioonn  wwiitthh  

7788..22%%  IIDDAA  mmeerrggeerr  iiss  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  wwiitthhoouutt  aannyy  ddeellaayy..  

  

  33..  IITTSS  AAbbssoorrppttiioonn  

FFoorr  mmoorree  tthhaann  tteenn  yyeeaarrss,,  IITTSS  ooffffiicceerrss  nnuummbbeerriinngg  aabboouutt  11440000  aarree  ccoonnttiinnuuiinngg  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  

ttoo  BBSSNNLL  iinnsstteeaadd  ooff  ggeettttiinngg  aabbssoorrbbeedd,,  tthhoouugghh  33  llaakkhh  eexxeeccuuttiivveess  aanndd  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess  hhaavvee  

aallrreeaaddyy  bbeeeenn  aabbssoorrbbeedd  ww..ee..ff..  0011..1100..22000000..  IInnddeeffiinniittee  ddeeppuuttaattiioonn  ooff  ttoopp  lleevveell  mmaannaaggeemmeenntt  

ooffffiicceerrss  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  llaacckk  ooff  mmoottiivvaattiioonn  aanndd  sseerriioouuss  aaddvveerrssee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  

aanndd  eexxppaannssiioonn  ooff  sseerrvviicceess..  TThhee  aassssuurraannccee  ooff  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  &&  IITT  sshhoouulldd  bbee  

hhoonnoouurreedd  bbyy  sseettttlliinngg  tthhee  aabbssoorrppttiioonn  iissssuuee  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

  

  44..    NNoo  DDiissiinnvveessttmmeenntt  //  IIPPOO  ooff  BBSSNNLL  

TThhee  eennttiirree  wwoorrkkffoorrccee  iiss  ccoommpplleetteellyy  aaggaaiinnsstt  DDiissiinnvveessttmmeenntt  //  IIPPOO  ssiinnccee  iitt  iiss  nneeiitthheerr  

nneecceessssaarryy  nnoorr  bbeenneeffiicciiaall  ttoo  BBSSNNLL..  BBootthh  iinn  22000066  aanndd  22000088,,  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ggiivveenn  aassssuurraannccee  

ttoo  tthhee  wwoorrkkeerrss  tthhaatt  tthheerree  wwiillll  bbee  nnoo  ddiissiinnvveessttmmeenntt..  TThhee  ffaacctt  tthhaatt  DDiissiinnvveessttmmeenntt  iiss  tthhee  ffiirrsstt  

sstteepp  ttoowwaarrddss  pprriivvaattiizzaattiioonn  iiss  wweellll  kknnoowwnn  ttoo  aallll..  WWee  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  nnoo  

ddiissiinnvveessttmmeenntt  //  IIPPOO  ooff  BBSSNNLL..  

  

55..    NNoo  VVRRSS  

TThhee  pprrooppoossaall  ooff  SSaamm  PPiittrrooddaa  CCoommmmiitttteeee  ttoo  rreettrreenncchh  oonnee  llaakkhh  wwoorrkkffoorrccee  tthhrroouugghh  VVRRSS//  

ttrraannssffeerr  iiss  nnoott  aacccceeppttaabbllee  ttoo  uuss..  TThhee  pprrooppoossaall  iiss  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraannccee  ggiivveenn  ttoo  uuss  iinn  

22000066  bbyy  GGoovveerrnnmmeenntt..  WWee  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhee  pprrooppoossaall  ooff  VVRRSS//  TTrraannssffeerr  bbee  ddrrooppppeedd  

ffoorrtthhwwiitthh..  

  

66..  PPrrooccuurreemmeenntt  ooff  aaddeeqquuaattee  mmoobbiillee  eeqquuiippmmeennttss  

OOnnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee  ddoowwnn  ffaallll  ooff  mmaarrkkeett  sshhaarree  ooff  BBSSNNLL  aanndd  rreevveennuuee  lloossss  iiss  tthhee  

ccaappaacciittyy  ccrruunncchh  dduuee  ttoo  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  4455..55  mmiilllliioonn  tteennddeerr  iinn  22000077  aanndd  9955  mmiilllliioonn  lliinneess  iinn  

22001100..  IInn  oorrddeerr  ttoo  rreessttoorree  tthhee  BBSSNNLL  ppoossiittiioonn  bbootthh  iinn  mmaarrkkeett  sshhaarree  aanndd  rreevveennuuee,,  aaddeeqquuaattee  

pprrooccuurreemmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd..  EEvveenn  tthhee  3300  mmiilllliioonn  mmoobbiillee  eeqquuiippmmeenntt  aassssuurreedd  aafftteerr  2200
tthh

  AApprriill  

22001100  ssttrriikkee  hhaass  nnoott  bbeeeenn  pprroovviiddeedd..  WWee  ddeemmaanndd  tthhaatt  aaddeeqquuaattee  mmoobbiillee  eeqquuiippmmeennttss  sshhoouulldd  

bbee  pprrooccuurreedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

  

77..  NNoo  uunnbbuunnddlliinngg  ooff  llaasstt  mmiillee  ccooppppeerr  

TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  SSaamm  PPiittrrooddaa  CCoommmmiitttteeee  ttoo  uunnbbuunnddllee  tthhee  llaasstt  mmiillee  ccooppppeerr  ((ccaabblleess))  

aass  aallssoo  ttoowweerrss  aarree  nnoott  aacccceeppttaabbllee  ttoo  uuss..  TThheessee  vvaalluuaabbllee  aasssseettss  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  sshhoouulldd  nnoott  

bbee  uunnbbuunnddlleedd  oorr  sshhaarreedd..  

  

88..  IImmpplleemmeenntt  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoommmmiittmmeennttss  oonn  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL  

TThhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ccoorrppoorraattiissaattiioonn  lliikkee  LLiicceennccee  FFeeee  

RReeiimmbbuurrsseemmeenntt,,  AADDCC,,  aanndd  ggrraanntt  ffrroomm  UUSSOO  FFuunndd  eettcc..  ttoo  eennssuurree  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL  

ttoo  eennaabbllee  iitt  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  ssoocciiaall  ccoommmmiittmmeennttss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  oonn  uunniivveerrssaall  sseerrvviiccee  eettcc..  hhaavvee  

eeiitthheerr  bbeeeenn  ddiissccoonnttiinnuueedd  oorr  rreedduucceedd  ddrraassttiiccaallllyy..  WWee  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthheessee  ccoommmmiittmmeennttss  ooff  

tthhee  ggoovvtt..  sshhoouulldd  bbee  hhoonnoouurreedd..  

  



  

  

  

  

  

99..  EEffffeeccttiivvee  aanndd  eexxppeeddiittiioouuss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  pprrooggrraammmmeess  aanndd  pprroojjeeccttss  

IItt  iiss  ffeelltt  tthhaatt  tthhee  pprroojjeeccttss  aanndd  pprrooggrraammmmeess  aarree  nnoott  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  ttiimmee  rreessuullttiinngg  iinn  

ddeellaayy  aanndd  nnoonn--aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ttaarrggeettss..  WWeellll  aaddvveerrttiisseedd  110000  ddaayyss  pprrooggrraammmmee  iiss  oonnllyy  oonnee  

ooff  tthhee  eexxaammpplleess..  PPrroojjeeccttss  lliikkee  EERRPP,,  NNGGNN,,  eettcc..  aarree  ddeellaayyeedd  iinn  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  AA  lloott  ooff  

pprroobblleemmss  hhaavvee  aarriisseenn  iinn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  CCDDRR,,  rreessuullttiinngg  iinn  ssuurrrreennddeerr  ooff  tteelleepphhoonneess  eettcc..  

WWee  ddeemmaanndd  eexxppeeddiittiioouuss,,  ffooooll  pprrooooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  ssmmooootthh  cchhaannggee  oovveerr  ttoo  CCDDRR..  

  

1100..  AAllll  tteelleeccoomm  sseerrvviicceess    ttoo  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeennttss,,  PPSSUU  eettcc..  sshhoouulldd  bbee  ffrroomm  BBSSNNLL//MMTTNNLL  

BBSSNNLL  iiss  aa  ffuullllyy  ggoovveerrnnmmeenntt  oowwnneedd  ccoommppaannyy..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddiirreecctteedd  aallll  ggoovveerrnnmmeenntt,,  

PPSSUU  ooffffiicceerrss  ttoo  ttrraavveell  oonnllyy  bbyy  AAiirr  IInnddiiaa..  IInn  tthhee  ssaammee  wwaayy,,    iinnssttrruuccttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  iissssuueedd  ttoo  

ggoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  PPSSUUss  ttoo  uussee  oonnllyy  BBSSNNLL  //  MMTTNNLL  SSeerrvviicceess..  

  

1111..  RReevviissiioonn  ooff  IIDDAA  ppeennssiioonn  ffoorr  pprree--22000077  rreettiirreeeess  

TThhee  aassssuurraannccee  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  

aapppprroovvaall  ffoorr  IIDDAA  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  pprree--22000077  rreettiirreeeess  sshhoouulldd  bbee  eennssuurreedd  aanndd  oorrddeerrss  

iissssuueedd  eeaarrllyy..  

  

YYoouurrss  FFaaiitthhffuullllyy,,  

  

  

  

VV..AA..NN..NNaammbbooooddiirrii                NNeeww  DDeellhhii  

CCoonnvveenneerr,,  JJAACC                1155--1111--22001100  

MMoobb::  99886688223311443311  

  

                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


