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RReessoolluuttiioonn  oonn  nnoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMooSS((CC)),,  
ppaasssseedd  iinn  tthhee  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn,,  hheelldd  aatt  

GGhhaazziiaabbaadd  oonn  2222nndd  &&  2233rrdd  OOccttoobbeerr,,  22001188..  
  

TThhiiss  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  BBSSNNLLEEUU  eexxpprreesssseess  iitt’’ss  ddeeeepp  ccoonncceerrnn  aanndd  
ddiissaappppooiinnttmmeenntt,,  oonn  tthhee  nnoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  
SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  wwiitthh  tthhee  AAUUAABB  oonn  2244..0022..22001188..  AAllrreeaaddyy  88  mmoonntthhss  
hhaavvee  ppaasssseedd  ssiinnccee  tthhee  aassssuurraanncceess  wweerree  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoouurr  mmaajjoorr  iissssuueess..    
  
IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  wwiitthh  tthhee  AAUUAABB  oonn  2244..0022..22001188,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  pplleeaasseedd  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  aa  CCaabbiinneett  NNoottee  wwoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  tthhee  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett,,  ffoorr  rreellaaxxiinngg  tthhee  ““AAffffoorrddaabbiilliittyy  CCllaauussee””  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC,,  iinn  
rreessppeecctt  ooff  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..    
  
AAss  rreeggaarrddss,,  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  pplleeaasseedd  ttoo  aassssuurree  tthhaatt,,  44GG  ssppeeccttrruumm  wwoouulldd  bbee  aallllootttteedd  ttoo  BBSSNNLL  ssoooonn,,  oonn  
tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  pprrooppoosseedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt..  IItt  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  
tthhaatt,,  aa  ffeeww  ddaayyss  llaatteerr,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  pplleeaasseedd  ttoo  mmaakkee  aa  
ssttaatteemmeenntt  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  oonn  tthhee  fflloooorr  ooff  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  aallssoo..  OOnn  tthhee  iissssuuee  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  pplleeaasseedd  ttoo  ggiivvee  aann  
uunnaammbbiigguuoouuss  ddiirreeccttiioonn  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  tthhaatt  oonnllyy  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  RRuullee  sshhoouulldd  bbee  
mmaaddee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  BBSSNNLL  oonn  tthhiiss  iissssuuee..  TThhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  
aallssoo  pplleeaasseedd  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  wwoouulldd  bbee  ddoonnee  ttoo  tthhee  aabbssoorrbbeedd  BBSSNNLL  rreettiirreeeess..    
  
IItt  iiss  vveerryy  ddiissttuurrbbiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt  eevveenn  tthhoouugghh  eeiigghhtt  mmoonntthhss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  eellaappsseedd  ssiinnccee  tthhee  
aassssuurraanncceess  wweerree  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  tthhee  DDooTT  hhaass  nnoott  
eevveenn  pprreeppaarreedd  tthhee  CCaabbiinneett  NNoottee,,  ffoorr  ggeettttiinngg  eexxeemmppttiioonn  ffrroomm  tthhee  AAffffoorrddaabbiilliittyy  CCllaauussee..  EEvveenn  aafftteerr  
iitt  iiss  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  DDooTT,,  tthhee  CCaabbiinneett  NNoottee  hhaass  ttoo  bbee  sseenntt  ffoorr  iinntteerr  mmiinniisstteerriiaall  ccoonnssuullttaattiioonn,,  
wwhhiicchh  wwiillll  ccoonnssuummee  aa  ffeeww  mmoorree  mmoonntthhss..    
  
TThhee  ddeellaayy  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  DDooTT  iinn  pprreeppaarriinngg  tthhee  CCaabbiinneett  NNoottee  ttaannttaammoouunnttss  ttoo  ddeenniiaall  ooff  wwaaggee  
rreevviissiioonn  ttoo  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  aannnnoouunncceemmeenntt  ffoorr  eelleeccttiioonnss  ttoo  tthhee  
PPaarrlliiaammeenntt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  mmaaddee  iinn  FFeebbrruuaarryy  //  MMaarrcchh,,  22001199,,  tthhee  cchhaanncceess  ooff  ggeettttiinngg  tthhee  CCaabbiinneett  
aapppprroovvaall  ffoorr  tthhee  rreellaaxxaattiioonn  ttoo  tthhee  AAffffoorrddaabbiilliittyy  CCllaauussee  iinn  rreessppeecctt  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  iiss  
bbeeccoommiinngg  ddiimmmmeerr  ddaayy  bbyy  ddaayy..    
  
DDeenniiaall  ooff  wwaaggee  rreevviissiioonn  oorr  HHRRAA  rreevviissiioonn  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  cciittiinngg  BBSSNNLL’’ss  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn,,  iiss  
nnoott  oonnllyy  uunnjjuussttiiffiieedd  bbuutt  aallssoo  mmiisslleeaaddiinngg..  IItt  sshhoouulldd  bbee  kkeepptt  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhee  eennttiirree  tteelleeccoomm  mmaarrkkeett  
iiss  ddiissrruupptteedd  dduuee  ttoo  tthhee  pprreeddaattoorryy  pprriicciinnggss  ooff  RReelliiaannccee  JJiioo..  IItt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ffoorrggootttteenn  tthhaatt  mmaajjoorr  
pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  vviizz..,,  AAiirrtteell  aanndd  VVooddaaffoonnee  IIddeeaa  hhaavvee  ggoonnee  iinnttoo  lloossss..  FFuurrtthheerr,,  tthheessee  pprriivvaattee  
ooppeerraattoorrss  aarree  hhaavviinngg  hhuuggee  ddeebbttss,,  wwhheerreeaass  BBSSNNLL’’ss  ddeebbtt  iiss  ccoommppaarraattiivveellyy  iinnssiiggnniiffiiccaanntt..  WWee  aallssoo  
wwiisshh  ttoo  cciittee  tthhaatt  BBSSNNLL  rreeccoorrddeedd  ffaasstteerr  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  mmoobbiillee  sseeggmmeenntt,,  ccoommppaarreedd  ttoo  AAiirrtteell,,  
VVooddaaffoonnee  aanndd  IIddeeaa  iinn  22001177..  FFuurrtthheerr,,  aass  ppeerr  TTRRAAII  rreeppoorrtt,,  BBSSNNLL  iiss  tthhee  oonnllyy  CCoommppaannyy  aappaarrtt  ffrroomm  
RReelliiaannccee  JJiioo,,  wwhhiicchh  hhaass  rreeccoorrddeedd  ggrroowwtthh  iinn  AAGGRR  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001177..  BBSSNNLL’’ss  AAGGRR  hhaass  iinnccrreeaasseedd  
bbyy  66..88%%  iinn  JJuunnee  qquuaarrtteerr,,  aass  ppeerr  TTRRAAII  rreeppoorrtt..    
  
HHeennccee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  nnoott  aa  ssiinnkkiinngg  sshhiipp..  MMaarrkkeett  aannaallyyssttss  hhaavvee  ccoonnffiirrmmeedd  
tthhaatt  ccaallll  aanndd  ddaattaa  ttaarriiffffss  wwiillll  ssttaarrtt  rriissiinngg  ffrroomm  AApprriill  22001199  oonnwwaarrddss..  HHeennccee,,  BBSSNNLL’’ss  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  
iiss  nnoott  ggooiinngg  ttoo  lliinnggeerr  oonn  ffoorr  lloonngg..  OOnnccee,,  tthhee  ddiissrruuppttiioonn  ooff  mmaarrkkeett  ccrreeaatteedd  bbyy  RReelliiaannccee  JJiioo  eennddss,,  
BBSSNNLL’’ss  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  wwiillll  aallssoo  ssttaarrtt  iimmpprroovviinngg..    
  
TThhee  ddeellaayy  bbeeiinngg  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  DDooTT  iinn  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL,,  iiss  sseerriioouussllyy  
aaffffeeccttiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  hheeaalltthh  ooff  BBSSNNLL..  TThhee  ddeellaayy  bbeeiinngg  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  DDooTT  oonnllyy  rreefflleeccttss  iitt’’ss  
uunnwwiilllliinnggnneessss  ttoo  aalllloott  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL..  AAss  rreeggaarrddss,,  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  
BBSSNNLL,,  tthhee  ddeellaayy  iinn  ttaakkiinngg  aa  ddeecciissiioonn  bbyy  tthhee  DDooTT,,  eevveenn  aafftteerr  tthhee  cclleeaarr--ccuutt  ddiirreeccttiioonn  wwaass  ggiivveenn  bbyy  



tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  iiss  ttoottaallllyy  uunntteennaabbllee..  AAss  rreeggaarrddss  tthhee  ppeennssiioonn  
rreevviissiioonn  ooff  tthhee  aabbssoorrbbeedd  BBSSNNLL  rreettiirreeeess,,  tthhee  DDooTT  hhaass  aallwwaayyss  mmaaiinnttaaiinneedd  tthhaatt  iitt  iiss  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  
wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess,,  wwhhiicchh  iiss  ttoottaallllyy  uunnaacccceeppttaabbllee..  AAtt  ppaarr  wwiitthh  tthhee  ppeennssiioonn  
rreevviissiioonn  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ootthheerr  ppeennssiioonneerrss  ccoovveerreedd  uunnddeerr  CCCCSS  PPeennssiioonn  RRuulleess  11997722,,  tthhee  aabbssoorrbbeedd  
BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ggiivveenn  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  aanndd  wwiitthhoouutt  wwaaiittiinngg  ffoorr  tthhee  
wwaaggee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ggeett  ccoommpplleetteedd..  
  
IItt  iiss  nnoott  oonnllyy  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aarree  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  tthhee  DDooTT,,  iitt  iiss  hhiigghhllyy  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  
DDooTT,,  hhaass  nnoott  eevveenn  mmeett  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  ddeessppiittee  sseevveerraall  rreeqquueessttss  mmaaddee  bbyy  tthhee  
llaatttteerr..  IItt  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  wwiitthh  tthhee  AAUUAABB  oonn  2244..0022..22001188,,  
tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  aassssuurree  tthhaatt,,  tthhee  
rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB  ccaann  hhaavvee  ppeerriiooddiiccaall  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  ttoo  mmoonniittoorr  
tthhee  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess..    
  
UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  aallrreeaaddyy  ccoonndduucctteedd  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  oonn  1111tthh  JJuullyy,,  
22001188  aanndd  aa  tthhrreeee  ddaayy  rreellaayy  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  oonn  2244tthh,,  2255tthh  aanndd  2266tthh  JJuullyy,,  22001188,,  ttoo  aattttrraacctt  tthhee  aatttteennttiioonn  
ooff  tthhee  DDooTT,,  ttoo  tthhee  aaccuuttee  ddeellaayy  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  
MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss..  OOnnccee  aaggaaiinn  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB  mmeett  tthhee  
HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  iinnssiiddee  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  oonn  11sstt  AAuugguusstt,,  22001188,,  aanndd  
pplleeaaddeedd  ffoorr  hhiiss  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  hhiiss  aassssuurraanncceess..    
  
DDeessppiittee  aallll  tthhee  eeffffoorrttss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  ffoorr  tthhee  ppeeaacceeffuull  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ccrruucciiaall  iissssuueess,,  oonn  
wwhhiicchh  aassssuurraanncceess  wweerree  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  vviirrttuuaallllyy  nnoo  
iimmpprroovveemmeenntt  hhaass  ccoommee  oonn  aannyy  iissssuuee,,  dduuee  ttoo  tthhee  rrooaaddbblloocckkss  bbeeiinngg  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  DDooTT..    
  
UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  AAUUAABB  iiss  lleefftt  wwiitthh  nnoo  ootthheerr  ggoo,,  bbuutt  ttoo  iinntteennssiiffyy  iitt’’ss  aaggiittaattiioonnaall  
pprrooggrraammmmee..  IInn  iitt’’ss  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  0088..0088..22001188,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  ccaalllleedd  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaggiittaattiioonnaall  
pprrooggrraammmmee..  NNoottiiccee  iiss  aallrreeaaddyy  sseerrvveedd  oonn  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  aanndd  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL,,  wwhheerreeiinn  iitt  iiss  
mmeennttiioonneedd  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwoouulldd  bbee  ffoorrcceedd  ttoo  ggoo  oonn  ssttrriikkee  aaccttiioonn,,  iiff  tthhee  aassssuurraanncceess  aarree  nnoott  
iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  3300tthh  NNoovveemmbbeerr,,  22001188..  
  

2299..1100..22001188  --  PPrreessss  mmeeeettss  aatt  ddiissttrriicctt  aanndd  cciirrccllee  lleevveellss..  
3300..1100..22001188  --  DDhhaarrnnaass  aatt  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveellss..    
1144..1111..22001188  --  RRaalllliieess  aatt  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  lleevveellss..  

  
TThhiiss  CCEECC  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU  ccaallllss  uuppoonn  tthhee  cciirrccllee  aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  oorrggaanniissee  tthhee  
aabboovvee  mmeennttiioonneedd  pprrooggrraammmmee  ooff  aaccttiioonn  iinn  aa  mmaassssiivvee  aanndd  iinn  tthhee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  mmaannnneerr..    
  
SSiinnccee  tthhee  AAUUAABB  hhaass  aallrreeaaddyy  ddeecciiddeedd  ttoo  oorrggaanniissee  ssttrriikkee  aaccttiioonn  aafftteerr  3300..1111..22001188,,  tthhee  cciirrccllee  
aanndd  ddiissttrriicctt  uunniioonnss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  uuttiilliissee  tthhee  aabboovvee  pprrooggrraammmmee  ooff  aaccttiioonn  aass  aa  
pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  aa  sseerriioouuss  ssttrriikkee  aaccttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  aann  iinnddeeffiinniittee  ssttrriikkee..  
  

  

************  


