
OOnn  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  iinn  tthhee  cchhaannggeedd  sscceennaarriioo  iinn  tteelleeccoomm  sseeccttoorr  
  
IInn  vviieeww  ooff  tthhee  eevveerr  iinnccrreeaassiinngg  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  ddaattaa,,  ddiiggiittaalliissaattiioonn  ooff  tteelleeccoomm  nneettwwoorrkkss  aanndd  sseerrvviicceess  hhaass  bbeeccoommee  aa  
pprriioorriittyy..  RReeccooggnniissiinngg  tthhiiss,,  tthhee  pprreesseenntt  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  nnaammeedd  iittss  tteelleeccoomm  ppoolliiccyy  aass  ““NNaattiioonnaall  DDiiggiittaall  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  PPoolliiccyy  22001188””..    
  

TThhee  hhuuggee  ddeebbtt  bbuurrddeenn  ooff  RRss  77  llaakkhh  ccrroorreess  ffaacceedd  bbyy  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  aanndd  tthhee  eennttrryy  ooff  RReelliiaannccee  JJiioo  wwiitthh  44GG  
sseerrvviicceess  wwiitthh  lloowweesstt  ttaarriiffffss  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  ccoonnssoolliiddaattiioonn  iinn  tteelleeccoomm  sseeccttoorr..  TTooddaayy  tthheerree  aarree  oonnllyy  44  tteelleeccoomm  sseerrvviicceess  
ccoommppaanniieess  --VVooddaapphhoonnee  IIddeeaa  ((ffoorrmmeedd  oonn  mmeerrggeerr  ooff  VVooddaapphhoonnee  &&  IIddeeaa)),,    AAiirrtteell,,  RReelliiaannccee  JJiioo  aanndd  BBSSNNLL//  MMTTNNLL..  AAllll  
ootthheerr  ooppeerraattoorrss  hhaavvee  eexxiitteedd  oorr  wweerree  aaccqquuiirreedd..    
  

MMooddii  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  hheellppeedd  tthhiiss  ccoonnssoolliiddaattiioonn  bbyy  ((aa))  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  yyeeaarrllyy  iinnssttaallmmeennttss  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  ssppeeccttrruumm  
pprriiccee  ffrroomm  1100  yyeeaarrss  ttoo  1166  yyeeaarrss  aanndd  ((bb))  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ssppeeccttrruumm  ccaapp  ppeerr  ooppeerraattoorr  iinn  aa  cciirrccllee  ffrroomm  tthhee  ccuurrrreenntt  2255%%  
ttoo  3355%%..  TThhiiss  hheellppeedd  mmeerrggeerrss//  aaccqquuiissiittiioonnss  ssoo  tthhaatt  tthhee  ccoommbbiinneedd  ssppeeccttrruumm  wwiillll  nnoott  ccrroossss  tthhee  cceeiilliinngg  lliimmiitt..    TThheessee  
ccoonncceessssiioonnss  aarree  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ttoo  BBSSNNLL..    
  

TThhee  NNaattiioonnaall  DDiiggiittaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  PPoolliiccyy  22001188  pprrooppoosseedd  ttoo  rreennaammee  TTeelleeccoomm  CCoommmmiissssiioonn  aass  ““DDiiggiittaall  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  CCoommmmiissssiioonn””..  IItt  eennvviissaaggeess  33  mmiissssiioonnss--((aa))  ““CCoonnnneecctt  IInnddiiaa””  ffoorr  ccrreeaattiinngg  rroobbuusstt  ddiiggiittaall  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  ttoo  pprroommoottee  bbrrooaaddbbaanndd  ffoorr  aallll  ((bb))  ““PPrrooppeell  IInnddiiaa””  ttoo  ggoo  bbeeyyoonndd  44GG  aanndd  ttoo  hhaarrnneessss  
tthhee  ppoowweerr  ooff  eemmeerrggiinngg  ddiiggiittaall  tteecchhnnoollooggiieess  lliikkee  55GG,,  AAII((AArrttiiffiicciiaall  IInntteelllliiggeennccee)),,  IIooTT,,  CClloouudd,,  BBiigg  DDaattaa  aanndd  ttoo  ccaattaallyyssee  
tthhee  44

tthh
  IInndduussttrriiaall  rreevvoolluuttiioonn  ((IInndduussttrryy  44..00))    aanndd  ((cc  ))  ““SSeeccuurree  IInnddiiaa””  ttoo  eennssuurree  ssoovveerreeiiggnnttyy,,  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ooff  

ddiiggiittaall  ccoommmmuunniiccaattiioonnss..    TThhee  ppoolliiccyy  aaiimmss  aatt  aa  hhuuggee  ffiibbrree  nneettwwoorrkk  aanndd  ttoo  ffiibbeerriizzee  ttoowweerrss  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  ffiibbeerr  ttoo  
hhoommee  bbrrooaadd  bbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss  iinn  llaarrggee  ssccaallee..    
  

TThhiiss  ppoolliiccyy  ffuurrtthheerr  pprrooppoosseess  ttoo  sshhoowweerr  sseevveerraall  ccoonncceessssiioonnss  ttoo  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  
eennccoouurraaggiinngg  hhuuggee  iinnvveessttmmeennttss  ffoorr  ddiiggiittaalliissiinngg  tteelleeccoomm  nneettwwoorrkkss  &&  sseerrvviicceess  aanndd  eevveerr  uuppggrraaddiinngg  tteecchhnnoollooggiieess..  BBuutt  iitt  
hhaass  nnoott  ggiivveenn  dduuee  iimmppoorrttaannccee  ttoo  BBSSNNLL,,  MMTTNNLL  aanndd  ootthheerr  TTeelleeccoomm  PPSSUUss..  TThhiiss  ppoolliiccyy  eennvviissaaggeess  uunnbbuunnddlliinngg  ooff  
ddiiffffeerreenntt  llaayyeerrss((  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  nneettwwoorrkk,,  sseerrvviicceess  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  llaayyeerr))  tthhrroouugghh  ddiiffffeerreennttiiaall  lliicceennssiinngg  iinnddiiccaattiinngg  
ffrraaggmmeennttaattiioonn    aanndd  pprriivvaattiissaattiioonn..    
  

IInnssppiittee  ooff  ccoonnttiinnuuoouuss  lloosssseess  ssiinnccee  22000099--1100  oonnwwaarrddss,,  BBSSNNLL  ccoouulldd  ssuurrvviivvee  aanndd  rreemmaaiinn  aa      PPSSUU  oowwnneedd  110000%%  bbyy  
GGoovveerrnnmmeenntt  wwiitthhoouutt  aannyy  ddiissiinnvveessttmmeenntt..  TThhiiss  wwaass  dduuee  ttoo  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  uunniitteedd  ssttrruugggglleess  bbyy  eemmppllooyyeeeess  aaggaaiinnsstt  tthhee  
wwrroonngg  ppoolliicciieess  ooff  ssuucccceessssiivvee  GGoovveerrnnmmeennttss..  TThhiiss  ssttrruuggggllee  aallssoo  rreessuulltteedd  iinn  oobbttaaiinniinngg  ssoommee  ccoonncceessssiioonnss  ttoo  BBSSNNLL  
ffrroomm  GGoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  vvaarriioouuss  ccaallllss  ffrroomm  UUnniioonnss//  AAssssoocciiaattiioonnss  ffoorr  iimmpprroovviinngg  sseerrvviicceess  aanndd  ssaalleess  hheellppeedd  iinn  
iimmpprroovviinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  BBSSNNLL..    IInnssppiittee  ooff  llaacckk  ooff  44  GG  ssppeeccttrruumm  aanndd  ffaacciinngg  sseevveerree  ccoommppeettiittiioonn,,  BBSSNNLL  
iinnccrreeaasseedd  iittss  wwiirreelleessss  ccuussttoommeerr  bbaassee  ffrroomm  1100..11  ccrroorree  iinn  MMaarrcchh  22001177  ttoo  1111..66  ccrroorree  iinn  MMaarrcchh  22001188..    
  

AAss  oonn  3300..66..22001188,,  VVooddaapphhoonnee  IIddeeaa,,  AAiirrtteell,,  RReelliiaannccee  JJiioo  aanndd  BBSSNNLL  hhaadd  ccuussttoommeerr  bbaassee  ooff  4444..3355  ccrroorreess,,  3377..77  ccrroorreess,,  
2211..55  ccrroorreess  aanndd  1122..55  ccrroorreess  rreessppeeccttiivveellyy..  AAccccoorrddiinnggllyy  tthheeiirr  mmaarrkkeett  sshhaarree  iiss  3377..99%%,,  3322..22%%,,  1188..4422%%  aanndd  1100..66%%  
rreessppeeccttiivveellyy..    
  

WWhhiillee  tthheerree  wwaass  aa  ttrreenndd  ooff  iinnccrreeaassee  iinn  BBSSNNLL’’ss  rreevveennuuee  iinnssppiittee  ooff  lloosssseess,,  iitt  wwaass  eeffffeecctteedd  dduuee  ttoo  tthhee  sstteeeepp  ffaallll  iinn  
ttaarriiffffss  aafftteerr  tthhee  eennttrryy  ooff  RReelliiaannccee  JJiioo..  DDuuee  ttoo  tthhiiss,,  tthhee  rreevveennuuee  ooff  BBSSNNLL  hhaass  ddeecclliinneedd  bbyy  2244%%  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  AApprriill  
22001188  ttoo  SSeepptteemmbbeerr  22001188  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  iinn  22001177..  IItt  iiss    ttoo  bbee  nnootteedd  tthhaatt  dduurriinngg  tthhee  qquuaarrtteerr  eennddiinngg  
wwiitthh  JJuunnee  22001188  tthhee  rreevveennuuee  ooff  BBSSNNLL  hhaass  ddeeccrreeaasseedd  bbyy  2255%%,,  wwhheerree  aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  AAiirrtteell,,  VVooddaaffoonnee  aanndd  IIddeeaa  
tthhee  ddeeccrreeaassee  iiss  mmoorree,,    aatt  3322%%,,  3366%%  aanndd  3399%%  rreessppeeccttiivveellyy..  BBuutt  tthhee  ttrreenndd  ooff  ffaalllliinngg  ttaarriiffffss  ccaannnnoott  ggoo  oonn  iinnddeeffiinniitteellyy  
aanndd  tthhee  ttaarriiffffss  aarree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  iinnccrreeaasseedd  aafftteerr  MMaarrcchh  22001199..  TThheerreeaafftteerr  tthhee  rreevveennuuee  ooff  BBSSNNLL  wwiillll  iinnccrreeaassee..    IIff  44GG  
ssppeeccttrruumm  iiss  pprroovviiddeedd  ttoo  BBSSNNLL,,  iitt  wwiillll  hheellpp  iinn  ccoonnssiiddeerraabbllee  iinnccrreeaassee  iinn  iittss  rreevveennuuee..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  eevveerr  iinnccrreeaassiinngg  ddiiggiittaalliissaattiioonn  ooff  nneettwwoorrkkss  aanndd  sseerrvviicceess  aanndd  ttrreemmeennddoouuss  iinnccrreeaassee  iinn  ddaattaa  
rreeqquuiirreemmeenntt,,  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aass  aa  pprrooffiitt  mmaakkiinngg  PPSSUU    ddeeppeennddss  oonn  eexxppaannddiinngg  aanndd  uuppggrraaddiinngg  iittss  nneettwwoorrkk  ffoorr  
eexxtteennddiinngg  44GG  sseerrvviicceess  aanndd  bbee  rreeaaddyy  ffoorr  55GG,,  IIooTT  ,,  ssaatteelllliittee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  eettcc..    IItt  hhaass  ttoo  eexxppaanndd  iittss  ffiibbeerr  nneett  wwoorrkk..  
AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  BBSSNNLL  hhaass  ttoo  bbee  ssttrreennggtthheenneedd  ffoorr  pprreevveennttiinngg  tthhee  ccaarrtteelliissaattiioonn  ooff  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  ffoorr  iinnccrreeaassiinngg  
ttaarriiffffss  aass  wweellll  aass  aann  iinnssttrruummeenntt  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  eexxtteennddiinngg  tthhee  sseerrvviicceess  ttoo  lloossss  mmaakkiinngg  aarreeaass  aanndd  
aallssoo  ttoo  sseeccuurree  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss..    



  

OOuurr  ddeemmaanndd  ffoorr  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL  iiss  bbeeiinngg  aaccttiivveellyy  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..  TThhee  MMiinniisstteerr  hhaass  ttoolldd  iinn  
tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  tthhaatt  oouutt  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  RRss  1133888855  ccrroorreess  ffoorr  44GG  ssppeeccttrruumm,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  
pprrooppoossaall  ooff  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  ttrreeaattiinngg  RRss  66665522  ccrroorreess  aass  eeqquuiittyy  iinnffuussiioonn..  RReemmaaiinniinngg  hhaass  ttoo  bbee  bboorrnn  bbyy  BBSSNNLL..  
TThhiiss  CCeennttrraall  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  hheelldd  aatt  GGhhaazziiaabbaadd  oonn  2222--2233  OOccttoobbeerr  22001188  
ddeemmaannddss  iimmmmeeddiiaattee  pprroovviissiioonn  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL..    
  

AAcccceeppttiinngg  oouurr  ddeemmaanndd  ffoorr  aalllloowwiinngg  BBSSNNLL  ttoo  ppaayy  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  bbaassiicc  ppaayy  iinnsstteeaadd  ooff  mmaaxxiimmuumm  oonn  ppaayy  
  ssccaallee  wwiillll  rreessuulltt  iinn  ssaavviinngg  ooff  aarroouunndd  RRss  770000  ccrroorreess  ppeerr  yyeeaarr..  TThhee  MMiinniisstteerr  hhaass  aassssuurreedd  ttoo  sseettttllee  tthhiiss  iissssuuee..  TThhiiss  
mmeeeettiinngg  ddeemmaannddss  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhiiss  aassssuurraannccee..  TThhiiss  mmeeeettiinngg  ffuurrtthheerr  ddeemmaannddss  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt    ttoo  pprroovviiddee  
nneecceessssaarryy  ffiinnaanncciiaall  hheellpp  ttoo  BBSSNNLL  ttoo  eexxppaanndd  iittss  ffiibbeerr  nneettwwoorrkk  aanndd  ttoo  mmaakkee  iitt  rreeaaddyy  ffoorr  55GG,,  IIooTT  ((IInntteerrnneett  ooff  TThhiinnggss)),,  
AAII  ((AArrttiiffiicciiaall  IInntteelllliiggeennccee)),,  cclloouudd,,  bbiigg  ddaattaa    aanndd  ootthheerr    eemmeerrggiinngg  tteecchhnnoollooggiieess  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  iinnttrroodduucceedd  iinn  tthhee  nneeaarr  
ffuuttuurree  iinn  IInnddiiaa..  TThhiiss  mmeeeettiinngg  ddeemmaannddss  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  rreeccooggnniissee  BBSSNNLL  aass  aa  pprriioorriittyy  PPSSUU  aanndd  ttaakkee  mmeeaassuurreess  ttoo  
ssttrreennggtthheenn  iitt  aanndd  ttoo  ddrroopp  tthhee  pprrooppoosseedd  uunnbbuunnddlliinngg  ooff  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess  ffoorr  ffrraaggmmeennttiinngg  tthheemm  iinnttoo  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  
nneett  wwoorrkk,,  sseerrvviiccee  eettcc  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  lliicceennsseess..  TThhiiss  mmeeeettiinngg  ccaallll  ffoorr  ssttrreennggtthheenniinngg  uunniitteedd  ssttrruugggglleess  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  
aabboovvee  ddeemmaannddss..    
  

TThhee  ccaallll  ggiivveenn  bbyy  AAUUAABB  ((AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL))  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ssaalleess  aanndd  
rreevveennuuee  ooff  BBSSNNLL  bbyy  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  pprrooggrraamm  ““BBSSNNLL  aatt  yyoouurr  DDoooorr  SStteeppss””  iiss  eennddoorrsseedd  bbyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  oonn  
2244..99..22001188  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  HHeeaadd  ooff  CCiirrcclleess  ccoonnffeerreennccee  ffoorr  iinnvvoollvviinngg  CCGGMMss  iinn  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
pprrooggrraamm..  SSeeppaarraattee  CCoommmmiitttteeeess  aarree  ttoo  bbee  ffoorrmmeedd  ccoonnssiissttiinngg  ooff  eemmppllooyyeeeess  aatt  DDiissttrriicctt//  CCiirrccllee  lleevveell  ffoorr  iinntteennssiiffyyiinngg  
mmaarrkkeettiinngg  ooff  FFTTTTHH,,  bbrrooaaddbbaanndd,,  lleeaasseedd  lliinneess  aanndd  mmoobbiillee  ccoonnnneeccttiioonnss..  EEaacchh  eemmppllooyyeeee  hhaass  ttoo  ddeeddiiccaattee  aatt  lleeaasstt  oonnee  
ddaayy  iinn  aa  wweeeekk  ffoorr  mmaarrkkeettiinngg  aaccttiivviittiieess..  TThhiiss  mmeeeettiinngg  ccaallllss  uuppoonn  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  eemmppllooyyeeee  ttoo  hheeaarrtt  ffuullllyy  ppaarrttiicciippaattee  
aanndd  mmaakkee  tthhiiss  pprrooggrraamm  aa  ggrraanndd  ssuucccceessss..  
  

AAUUAABB  hhaass  ccaalllleedd  uuppoonn  aallll  eemmppllooyyeeeess  ttoo  hheellpp  iinn  ccuurrttaaiilliinngg  tthhee  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurreess..  IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  bbeettwweeeenn  
tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  AAUU  AABB  lleeaaddeerrss  oonn  0099..0055..22001188,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeecciissiioonnss  wweerree  ttaakkeenn  ffoorr  ccuurrttaaiilliinngg  wwaasstteeffuull  
eexxppeennddiittuurreess,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  ssuuggggeessttiioonnss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  UUnniioonnss//  AAssssoocciiaattiioonnss::    
  

EElleeccttrriicciittyy..  
AA  SSttaattee  lleevveell  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  ffoorrmmeedd  ttoo  ddeecciiddee  oonn    

((aa))  CClloossuurree//  mmeerrggeerr  ooff  aallll  tteelleepphhoonnee  eexxcchhaannggeess  wwiitthh  llooww  DDEELLss..  
((bb))  SSppaaccee  aauuddiitt  ttoo  mmiinniimmiissee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  eelleeccttrriicciittyy..  
((cc))  SSccrraappppiinngg  ooff  oobbssoolleettee  eelleeccttrriiccaall  aapppplliiaanncceess  ((dd))  AAnnaallyyssiinngg  eelleeccttrriicciittyy  bbiillllss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  llooaadd  ffaaccttoorr  iinn  eeaacchh  

eexxcchhaannggee..  
    
EExxppeennddiittuurree  oonn  vveehhiicclleess..  

((aa))  AAggrreeeemmeenntt  wwiitthh  OOLLAA//  UUBBEERR  ffoorr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceess..  
((bb))  EExxpplloorriinngg  ccaarr  ppoooolliinngg  ffaacciilliittyy    

  

SSeeccuurriittyy..  
DDGGRR  sseeccuurriittyy  gguuaarrdd  ttoo  bbee  wwiitthhddrraawwnn  bbyy  eennggaaggiinngg  wwaattcchh  aanndd  wwaarrdd  ssttaaffff..  
  

BBeessiiddeess  tthhee  aabboovvee  mmeeaassuurreess,,  oouurr  UUnniioonn  hhaass  ssuubbmmiitttteedd  aa  ddeettaaiilleedd  nnoottee  ttoo  tthhee  CCMMDD  vviiddee  lleetttteerr  NNoo..  
BBSSNNLLEEUU//660044((DDeevv))  ddaatteedd  0033..0055..22001188,,  ssuuggggeessttiinngg  sseevveerraall  mmeeaassuurreess  ffoorr  ccuurrttaaiilliinngg  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurree..  AAllll  ssuucchh  
pprrooppoossaallss  ffoorr  ccuurrttaaiilliinngg  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurree  hhaavvee  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd..    
  

TThhiiss  mmeeeettiinngg  aappppeeaallss  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ccaarrrryy  ffoorrwwaarrdd  aanndd  ssttrreennggtthheenn  tthhee  ssttrruugggglleess  ffoorr  aacchhiieevviinngg  ppoolliiccyy  cchhaannggeess  
ffrroomm  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  rreevviivviinngg  BBSSNNLL..    
  

TThhiiss  mmeeeettiinngg  eemmpphhaassiisseess  tthhee  nneecceessssiittyy  ffoorr  iimmpprroovviinngg  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  ssaalleess  ooff  BBSSNNLL  sseerrvviicceess  aanndd  ffoorr  ccuurrttaaiilliinngg  
wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  hheellppiinngg  iinn  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  TThhiiss  mmeeeettiinngg  tthheerreeffoorree  aappppeeaallss  ttoo  aallll  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  
ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ““BBSSNNLL  aatt  YYoouurr  DDoooorrsstteeppss””  aanndd  iinn  tthhee  pprrooggrraamm  ffoorr  ccuurrttaaiilliinngg  wwaasstteeffuull  eexxppeennddiittuurree..    


