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RReessoolluuttiioonn  oonn  WWaaggee  RReevviissiioonn,,  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,,  nnootteess  wwiitthh  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn,,  tthhee  
ddeevveellooppmmeennttss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  33rrdd  WWaaggee  RReevviissiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  PPeennddiinngg  CCaabbiinneett  aapppprroovvaall  ffoorr  rreellaaxxiinngg  

tthhee  ““AAffffoorrddaabbiilliittyy  CCllaauussee””,,  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  33rrdd  PPRRCC,,  tthhee  DDooTT  hhaass  ggiivveenn  

cclleeaarraannccee  ttoo  BBSSNNLL,,  ffoorr  ssttaarrttiinngg  nneeggoottiiaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss,,  ttoo  ffiinnaalliissee  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn..  

TThhee  JJooiinntt  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  nneeggoottiiaattiinngg  wwaaggee  sseettttlleemmeenntt,,  hhaass  mmaaddee  sseevveerraall  ssiittttiinnggss  aanndd  hhaass  aallmmoosstt  ffiinnaalliisseedd  
tthhee  nneeww  ppaayy  ssccaalleess..    
  
HHoowweevveerr,,  aa  ddeeaaddlloocckk  hhaass  aarriisseenn  iinn  rreessppeecctt  ooff  rreevviissiioonn  ooff  HHRRAA..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  ooff  tthhee  JJooiinntt  
CCoommmmiitttteeee  hhaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  HHRRAA  rreevviissiioonn  ccoouulldd  nnoott  bbee  ddoonnee  ffoorr  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  
ccrriittiiccaall  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  BBSSNNLL..  TThheeyy  hhaavvee  aallssoo  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaadd  aallrreeaaddyy  
rreeccoommmmeennddeedd  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivveess,,  bbyy  ffrreeeezziinngg  tthhee  HHRRAA  aass  ooff  3311..1122..22001166..  TThheeyy  aarrgguuee  

tthhaatt  HHRRAA  rreevviissiioonn  ccoouulldd  nnoott  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  ssiinnccee  tthhee  ssaammee  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  
pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  ffrroozzeenn,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  SSttaaffff  SSiiddee  iiss  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  HHRRAA  
rreevviissiioonn  wwiillll  ccrreeaattee  aann  aaddddiittiioonnaall  bbuurrddeenn  ooff  RRss..557700  ccrroorree,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  eennttiirree  pprrooppoossaall  ffoorr  
wwaaggee  rreevviissiioonn  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  rreejjeecctteedd  bbyy  tthhee  DDooTT..  PPrrooppoossaall  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  mmaaddee  bbyy  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  SSiiddee  

tthhaatt,,  HHRRAA  rreevviissiioonn  ccoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  oonn  aa  llaatteerr  ddaattee,,  aass  aanndd  wwhheenn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  
CCoommppaannyy  iimmpprroovveess..  TThhiiss  pprrooppoossaall  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  ttoottaallllyy  uunnaacccceeppttaabbllee..    
  
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..    
  
HHeennccee,,  cciittiinngg  BBSSNNLL’’ss  pprreesseenntt  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn,,  aanndd  ddeennyyiinngg  HHRRAA  rreevviissiioonn  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  tthhee  nneexxtt  
1100  yyeeaarrss  iiss  ttoottaallllyy  uunnaacccceeppttaabbllee..  TThhiiss  CCEECC  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU  uurrggeess  uuppoonn  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  
ffiinnaalliissee  tthhee  wwaaggee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy,,  bbyy  ggrraannttiinngg  HHRRAA  rreevviissiioonn..  
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