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TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  
NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --    DDeemmaannddiinngg  ttoo  ssttoopp  ooppeerraattiioonnaalliissiinngg  BBSSNNLL  TToowweerr  CCoorrppoorraattiioonn  LLiimmiitteedd  --  rreegg..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  
  

TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  wweellll  aawwaarree  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt,,  tthhee  eennttiirree  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  ooppppoosseedd  
ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  TThhee  eennttiirree  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL  wweenntt  oonn  ssttrriikkee  
oonn  1155..1122..22001166,,  ooppppoossiinngg  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  AAfftteerr  ddeecciissiioonn  wwaass  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  UUnniioonn  
CCaabbiinneett  oonn  1122..0099..22001177,,  ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  hhaavvee  
oorrggaanniisseedd  nnuummeerroouuss  ssttrriikkeess,,  MMaarrcchheess  ttoo  tthhee  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  MMaarrcchheess  ttoo  tthhee  RRaajj  BBhhaawwaannss  aanndd  ootthheerr  ccaammppaaiiggnnss,,  
ddeemmaannddiinngg  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  ddeecciissiioonn..  
  

TThhee  ccoonnssiiddeerreedd  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  iiss  tthhaatt,,  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ffoorrmm  
BBSSNNLL’’ss  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  aanndd  ttoo  hhiivvee  ooffff  BBSSNNLL''ss  ttoowweerrss  ttoo  iitt,,  iiss  ffrraauugghhtt  wwiitthh  tthhee  ddaannggeerr  ooff  pprriivvaattiissaattiioonn..  
TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee,,  ddeecciissiioonn  iiss  aallrreeaaddyy  tthheerree  ffoorr  iinndduuccttiinngg  aa  ssttrraatteeggiicc  ppaarrttnneerr  iinnttoo  tthhee  TToowweerr  CCoommppaannyy..  IInndduuccttiioonn  ooff  aa  
ssttrraatteeggiicc  ppaarrttnneerr  wwiillll  cceerrttaaiinnllyy  lleeaadd  ttoo  tthhee  ttaakkiinngg  oovveerr  ooff  BBSSNNLL’’ss  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  bbyy  tthhee  pprriivvaattee..  
UUnnddoouubbtteeddllyy,,  tthhiiss  wwiillll  bbee  aa  bbooddyy  bbllooww  ffoorr  BBSSNNLL..    IItt  iiss  ffoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  tthhaatt,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooppppoosseedd  
ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  
  

DDuuee  ttoo  tthhee  ssttiiffff  ooppppoossiittiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  BBSSNNLL  TToowweerr  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd  wwaass  kkeepptt  aatt  aa  
llooww  pprrooffiillee  ffoorr  ssoommee  ttiimmee,,  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  ooff  llaattee,,  iitt  iiss  oobbsseerrvveedd  tthhaatt,,  
tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  ggrraadduuaallllyy  sstteeppppiinngg  uupp  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  BBTTCCLL..  NNaammee  BBooaarrddss  ooff  tthhee  BBTTCCLL  hhaavvee  ssttaarrtteedd  
aappppeeaarriinngg  iinn  vvaarriioouuss  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  
  

TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  tteelllliinngg  tthhaatt,,  tthhee  BBTTCCLL  iiss  bbeeiinngg  ooppeerraatteedd  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  nnoonn--tteelleeccoomm  aaccttiivviittiieess,,  oonn  bbeehhaallff  ooff  
BBSSNNLL,,  wwiitthh  tthhee  vviieeww  ttoo  rreedduuccee  tthhee  lliicceennccee  ffeeee  lliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  SSuuppeerrffiicciiaallllyy  vviieewwiinngg,,  tthhiiss  aarrgguummeenntt  ooff  tthhee  
BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  mmaayy  aappppeeaarr  ttoo  bbee  rreeaassoonnaabbllee..  HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  tthhee  rreecceenntt  aannnnoouunncceemmeenntt  mmaaddee  bbyy  
tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ttoo  mmoonneettiissee  BBSSNNLL’’ss  ttoowweerrss  aanndd  ffiibbrreess,,  tthhee  aarrgguummeennttss  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  pprroovveedd  ttoo  bbee  ddeecceeppttiivvee..        
  

TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  mmaaddee  iitt''ss  iinntteennttiioonn  cclleeaarr  ffoorr  mmooppppiinngg--uupp  RRss..4400,,000000  ccrroorree,,  bbyy  wwaayy  ooff  mmoonneettiissiinngg  tthhee  ttoowweerrss  
aanndd  ooppttiicc  ffiibbrree  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL,,  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  iittsseellff..  ((TTiimmeess  ooff  IInnddiiaa  ddaatteedd  MMaarrcchh  1122,,  22002211))  FFoorr  
mmoonneettiissiinngg  BBSSNNLL’’ss  ttoowweerrss,,  tthhee  ooppttiioonn  lleefftt  ooppeenn  bbeeffoorree  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iiss  tthhee  iinndduuccttiioonn  ooff  aa  ssttrraatteeggiicc  ppaarrttnneerr  iinnttoo  
tthhee  BBTTCCLL..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  aa  cclleeaarr--ccuutt  aaggeennddaa  ooff  pprriivvaattiissiinngg  BBSSNNLL’’ss  ttoowweerr  aasssseettss..  TThheerreeaafftteerr,,  BBSSNNLL  wwiillll  bbee  
ccoonnvveerrtteedd  iinnttoo  aa  ssccrraapp..    
  

TThhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ssttaarrtt  IIPPOO  iinn  tthhee  ssttrraatteeggiiccaallllyy  iimmppoorrttaanntt  LLIICC  aanndd  ttoo  sseellll  oouutt  tthhee  hhiigghhllyy  pprrooffiitt  
mmaakkiinngg  BBPPCCLL,,  pprroovvee  bbeeyyoonndd  ddoouubbtt  tthhaatt,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  nnoott  hheessiittaattee  ttoo  pprriivvaattiissee  BBSSNNLL''ss  ttoowweerr  aasssseettss..  IInn  vviieeww  
ooff  tthhiiss,,  wwee  uurrggee  uuppoonn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ssttoopp  ooppeerraattiioonnaalliissiinngg  tthhee  BBTTCCLL..  WWee  aallssoo  uurrggee  uuppoonn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  
iinnvviittee  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ttoo  ddiissccuussss  tthhiiss  iissssuuee..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy  
  

  
  
  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::  --  11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
                                    22))  SShhrrii  VViivveekk  BBaannzzaall,,  DDiirreeccttoorr  ((CCFFAA)),,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  


