
MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCMMDD  wwiitthh  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  oonn  0099--0022--22001155  

CCoonnsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  sseerrvviinngg  ooff  ssttrriikkee  nnoottiiccee  bbyy  tthhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss,,  tthhee  CCMMDD  BBSSNNLL  

iinnvviitteedd  tthhee    FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss//AAssssoocciiaattiioonnss  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  oonn  99tthh  FFeebbrruuaarryy  22001155,,  wwhhiicchh  wwaass  hheelldd  iinn  

tthhee  bbooaarrdd  rroooomm  ooff  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  ooffffiiccee..  SS//SShhrrii  AAnnuuppaamm  SSrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  AA..NN..RRaaii,,  DDiirreeccttoorr  ((EEBB  

aanndd  HHRR)),,  NN..KK..GGuuppttaa,,  DDiirreeccttoorr  ((CCFFAA  aanndd  CCMM)),,  SSuujjaattaa  RRaayy,,  EEDD((FFiinnaannccee)),,  SShhaammeeeemm  AAkkhhttaarr,,  SSrr..GGMM  ((SSRR))  aanndd  

ootthheerr  ooffffiicceerrss  ppaarrttiicciippaatteedd  ffrroomm  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt..  TThhee  FFoorruumm  wwaass  rreepprreesseenntteedd  bbyy  CCoommss..  CC..SSiinngghh,,  

CChhaaiirrmmaann,,  VV..AA..NN..NNaammbbooooddiirrii,,  CCoonnvveenneerr  aanndd    GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff    tthhee  aaffffiilliiaatteedd  uunniioonnss//aassssoocciiaattiioonnss..  

TThhee  mmeeeettiinngg  ssttaarrtteedd  aatt  aabboouutt  11550000  hhoouurrss  aanndd  ccoonnttiinnuueedd  uupp  ttoo  aabboouutt  11990000  hhoouurrss..    

TThhee  CCMMDD  iinn  hhiiss  iinnttrroodduuccttoorryy  rreemmaarrkkss  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  aa  bbiigg  ccoommppaannyy  aanndd  tthhiiss  hhaass  ttoo  bbee  ttaakkeenn  

iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwhhiillee  ddiissccuussssiinngg  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  IItt  hhaass  ggoott  aa  rreevveennuuee  ooff  aabboouutt  RRss..2288,,000000  ccrroorreess  

aanndd  hhaass  aasssseettss  wwoorrtthh  RRss..  9900,,000000  ccrroorreess..  WWhhiillee  tthheerree  wwaass  ggrroowwtthh  eeaarrlliieerr,,  aafftteerr  22000066  iitt  wweenntt  ddoowwnn..  TThheerree  

hhaavvee  bbeeeenn  ddiiffffiiccuullttiieess..  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  bbrrooaaddbbaanndd  iiss  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  nnooww..  DDaattaa  hhaass  bbeeccoommee  mmoosstt  

iimmppoorrttaanntt  tthhaann  vvooiiccee  tteelleepphhoonnyy..  FFuunnddss  aarree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ssaammee,,  bbuutt  ttaakkiinngg  llooaann  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ssiinnccee  wwee  

hhaavvee  ttoo  ppaayy  tthhee  hhiigghh  iinntteerreesstt  aallssoo..  IInnvveessttmmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  eexxppaanndd  tthhee  sseerrvviicceess..  TThhee  eennttiirree  iissssuueess  hhaavvee  

ttoo  bbee  sseeeenn  iinn  tthhiiss  sscceennaarriioo..  HHee  ccoonnggrraattuullaatteedd  tthhee  uunniioonnss  ffoorr  ttaakkiinngg  uupp  tthhee  iissssuuee  ooff  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  

FFoorruumm  CCoonnvveenneerr  tthhaannkkeedd  tthhee  CCMMDD  ffoorr  hhoollddiinngg  tthhee  mmeeeettiinngg  aanndd  iinnffoorrmmeedd  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  FFoorruumm  ttoo  

oorrggaanniissee  aa  PPaarrlliiaammeenntt  MMaarrcchh  oonn  2255
tthh

  FFeebbrruuaarryy  22001155  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aanndd  ggaavvee  tthhee  nnoottiicceerr  

ttoo  tthhaatt  eeffffeecctt..    HHee  aallssoo  mmeennttiioonneedd  aabboouutt  tthhee  eeffffoorrttss  bbeeiinngg  mmaaddee  bbyy  tthhee  FFoorruumm  ffoorr  ffooccuussiinngg  tthhee  iissssuuee  aanndd  

pprrooppaaggaattiinngg  aammoonngg  tthhee  ppuubblliicc..  AA  MMeemmoorraanndduumm  ssiiggnneedd  bbyy  mmoorree  tthhaann  oonnee  ccrroorree  ssiiggnnaattuurreess  ffrroomm  tthhee  

ppuubblliicc  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  oonn  tthhee  ddaayy  ooff  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  MMaarrcchh..  

AAllll  tthhee  ddeemmaannddss  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  FFoorruumm  wweerree  ddiissccuusssseedd..  AA  bbrriieeff  rreeppoorrtt  iiss  ggiivveenn  bbeellooww..  

11..  FFiilllliinngg  uupp  ppoossttss  ooff  CCMMDD  BBSSNNLL  aanndd  DDiirreeccttoorrss::  CCMMDD  ppoosstt  iiss  aallrreeaaddyy  ffiilllleedd  uupp..  TThhee  ffiilllliinngg  uupp  ooff  ppoossttss  

ooff  DDiirreeccttoorrss,,  HHRR,,  FFiinnaannccee  aanndd  CCMM  hhaass  bbeeeenn  ttaakkeenn  uupp  wwiitthh  GGoovveerrnnmmeenntt..    SSeelleeccttiioonn  iiss  aallrreeaaddyy  oovveerr  

oonn  cceerrttaaiinn  ppoossttss..    

22..  SSttoopp  FFoorrmmaattiioonn  ooff  SSuubbssiiddiiaarryy  CCoommppaanniieess::  FFoorruumm  ssttaatteedd  tthhaatt  BBBBNNLL  sshhoouulldd  bbee  mmeerrggeedd  wwiitthh  BBSSNNLL  

aanndd  nnoo  sseeppaarraattee  TToowweerr  CCoommppaannyy  iiss  ttoo  bbee  ffoorrmmeedd..  MMaannaaggeemmeenntt  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  pprrooppoossaall  ffoorr  

TToowweerr  CCoommppaannyy  iiss  oonnllyy  ttoo  ffooccuuss  oonn  tthhee  ttoowweerr  bbuussiinneessss,,  bbuutt  iitt  wwiillll  oonnllyy  bbee  aa  ssuubbssiiddiiaarryy  ccoommppaannyy..  

33..  GGrraanntt  ooff  CCoommppeennssaattiioonn  ffoorr  pprroovviiddiinngg  rruurraall  sseerrvviicceess::  TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  ffuullllyy  aaggrreeeedd  wwiitthh  tthhee  

ddeemmaanndd  ooff  tthhee  FFoorruumm  ffoorr  aaddeeqquuaattee  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tthhee  lloossss  mmaakkiinngg  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass..  

CCMMDD  ssttaatteedd  tthhaatt  eevveenn  RRss..  11,,225500  ccrroorree  aapppprroovveedd  iinn  lliieeuu  ooff  AADDCC  iiss  yyeett  ttoo  bbee  ppaaiidd  ttoo  BBSSNNLL  bbyy  DDOOTT..  

TThhee  FFoorruumm  lleeaaddeerrss  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  sshhoouulldd  bbee  sseerriioouussllyy  ppuurrssuueedd..  

44..  PPrrooccuurreemmeenntt  ooff  eeqquuiippmmeenntt::    TThhee  FFoorruumm  ddeemmaannddeedd  iimmmmeeddiiaattee  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  CCaabbllee,,  

BBrrooaaddbbaanndd  MMooddeemm,,  DDrroopp  WWiirree,,  MMoobbiillee  lliinneess  eettcc..  ffoorr  eexxppaannssiioonn..  MMaannaaggeemmeenntt  eexxppllaaiinneedd  tthhee  

pprreesseenntt  ppoossiittiioonn..  TThheerree  wwaass  ssoommee  pprroobblleemm  wwiitthh  tthhee  tteennddeerr  ooff  SSIIMM  ccaarrdd  wwhhiicchh  iiss  bbeeiinngg  ssoorrtteedd  

oouutt..  



55..  TTrraannssffeerr  ooff  aallll  aasssseettss  ttoo  BBSSNNLL::  TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  wwaass  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  ddeemmaanndd,,  bbuutt  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ttoo  ttaakkee  ddeecciissiioonn..  

66..  DDrroopp  pprrooppoossaall  ooff  BBSSNNLL--MMTTNNLL  MMeerrggeerr::  TThhee  FFoorruumm  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  uunnttiill  tthhee  tthhrreeee  iimmppoorrttaanntt  

iissssuueess  ooff  DDiissiinnvveessttmmeenntt  ooff  MMTTNNLL,,  hhuuggee  lliiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL  aanndd  HHRR  iissssuueess  aarree  ssoorrtteedd  oouutt,,  nnoo  mmeerrggeerr  

wwiillll  bbee  aacccceepptteedd..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  ssttaatteedd  tthhaatt  nnoo  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  hhaass  bbeeeenn  ttaakkeenn  iinn  tthhee  mmaatttteerr..  

77..  SSppeeccttrruumm  LLiibbeerraalliissaattiioonn  aanndd  ttrraaddiinngg  bbyy  BBSSNNLL::  MMaannaaggeemmeenntt  ssttaatteedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  bbaarr  aass  ffaarr  aass  

33GG  iiss  ccoonnssiiddeerreedd..  BBuutt  ssiinnccee  22GG  wwaass  aallllootttteedd  wwiitthhoouutt  aauuccttiioonn,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  nnoott  aallllooww  

ssppeeccttrruumm  ttrraaddiinngg  aanndd  lliibbeerraalliissaattiioonn  iinn  22GG..  

88..  FFiixx  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  bbaassiiss  ooff  aaccttuuaall  ppaayy  iinnsstteeaadd  ooff  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayyssccaallee::  

BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  iissssuuee  iiss  bbeeiinngg  ppuurrssuueedd    wwiitthh  DDOOTT..  

99..  SSuurrrreennddeerriinngg  11..22  MMHHzz  ssppeeccttrruumm  bbyy  BBSSNNLL::  MMaannaaggeemmeenntt  ssttaatteedd  nnoo  ddeecciissiioonn  hhaass  bbeeeenn  ttaakkeenn  ssoo    

ffaarr..  

1100..  RReejjeecctt  MM//ss  DDeellooiitttteeee  CCoonnssuullttaanntt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss::  DDeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonnss  ttooookk  ppllaaccee  iinn  tthhee  

mmaatttteerr..  TThhiiss  wwiillll  bbee  ffuurrtthheerr  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  tthhee  FFoorruumm  wwiitthhiinn  1100  ddaayyss..  

1111..  RReeffuunndd  ooff  BBWWAA  SSppeeccttrruumm  cchhaarrggeess  ttoo  BBSSNNLL  ffoorr  tthhee  ssuurrrreennddeerreedd  ssppeeccttrruumm::  TThhiiss  iiss  bbeeiinngg  ppuurrssuueedd..  

1122..  GGrraanntt  ooff  7788..22%%  IIDDAA  ppeennssiioonn  ffiixxaattiioonn::  TThhee  uunndduuee  ddeellaayy  iinn  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  iissssuuee  wwaass  

ssttrroonnggllyy  pprrootteesstteedd  bbyy  tthhee  FFoorruumm  lleeaaddeerrss..  MMaannaaggeemmeenntt  aaggrreeeedd  ttoo  ppuurrssuuee  tthhee  mmaatttteerr..  

1133..  IImmpplleemmeenntt  CCaabbiinneett  ddeecciissiioonn  oonn  3300%%  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  ttoo  BBSSNNLL  ddiirreecctt  rreeccrruuiitteedd  

eemmppllooyyeeeess::    TThhee  FFoorruumm  lleeaaddeerrss  ssttrroonnggllyy  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  3300%%  ssuuppeerraannnnuuaattiioonn  bbeenneeffiittss  sshhoouulldd  bbee    

eennssuurreedd  ttoo  nneeww  rreeccrruuiittss..  AAfftteerr  ddiissccuussssiioonn,,  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  wwaanntteedd  aa  ddeettaaiilleedd  nnoottee    oonn  tthhee  

iissssuuee..      TThhiiss  wwiillll  bbee  ffuurrnniisshheedd  bbyy  tthhee  FFoorruumm..  

MMaannaaggeemmeenntt  aaggrreeeedd  ttoo  iissssuuee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..    

TThhee  mmeeeettiinngg  wwaass  ccoorrddiiaall,,  bbuutt  tthhee  iissssuueess  aarree  nnoott  sseettttlleedd,,  ssiinnccee  mmoosstt  iitteemmss  aarree  ttoo  bbee  sseettttlleedd  aatt  DDOOTT//GGoovvtt..  

LLeevveellss..  HHeennccee  oouurr  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhee  ssttrruuggggllee  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuee..  
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