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PPrreessss  ssttaatteemmeenntt                      2222..0022..22002200
    
TThhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  iiss  oorrggaanniissiinngg  aa  ccoouunnttrryy  wwiiddee  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  oonn  
2244..0022..22002200..  TThhiiss  hhuunnggeerr  ssttrriikkee  iiss  bbeeiinngg  oorrggaanniisseedd  ttoo  ddeemmaanndd  tthhee  eexxppeeddiittiioouuss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
UUnniioonn  CCaabbiinneett’’ss  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  iinn  rreessppeecctt  ooff  BBSSNNLL,,  aass  wweellll  aass  ttoo  ddeemmaanndd  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  
ggrriieevvaanncceess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  
  
OOnn  2233..1100..22001199,,  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett  aapppprroovveedd  aa  RRss..6699,,000000  ccrroorree  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  ffoorr  bbootthh  BBSSNNLL  aanndd  
MMTTNNLL..  TThhee  ssaalliieenntt  ffeeaattuurreess  ooff  tthhiiss  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  iiss  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm,,  tthhee  iissssuuiinngg  ooff  
SSoovveerreeiiggnn  GGuuaarraanntteeee  ffoorr  rraaiissiinngg  ffuunnddss  ttoo  tthhee  ttuunnee  ooff  RRss..1155,,000000  ccrroorree  ((RRss..88,,550000  ffoorr  BBSSNNLL  aanndd  
RRss..66,,550000  ffoorr  MMTTNNLL))  bbyy  wwaayy  ooff  iissssuuiinngg  lloonngg  tteerrmm  bboonnddss,,  mmoonneettiissaattiioonn  ooff  aasssseettss  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  
ooff  aa  VVRRSS..      
  
OOuutt  ooff  tthheessee,,  oonnllyy  tthhee  VVRRSS  hhaass  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd,,  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  7788,,556699  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  
bbeeeenn  sseenntt  hhoommee..  IItt  iiss  eexxttrreemmeellyy  ddiissttuurrbbiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  eevveenn  aafftteerr  tthhee  llaappssee  ooff  nneeaarrllyy  44  mmoonntthhss,,  44GG  
ssppeeccttrruumm  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aallllootttteedd  ttoo  BBSSNNLL..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  nnoott  yyeett  iissssuueedd  tthhee  SSoovveerreeiiggnn  
GGuuaarraanntteeee  ttoo  BBSSNNLL,,  ttoo  eennaabbllee  iitt  ttoo  rraaiissee  RRss..88,,550000  ccrroorree,,  bbyy  wwaayy  ooff  iissssuuiinngg  lloonngg  tteerrmm  bboonnddss..  TThhee  
pprroocceessss  ooff  mmoonneettiissaattiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  aasssseettss  iiss  aallssoo  mmoovviinngg  aatt  ssnnaaiill’’ss  pphhaassee..  TThhee  HHoonn’’bbllee  SSuupprreemmee  
CCoouurrtt  ooff  IInnddiiaa’’ss  jjuuddggeemmeenntt,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  tthhee  AAGGRR,,  hhaass  ccaauusseedd  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinn  
tthhee  tteelleeccoomm  sseeccttoorr,,  dduuee  ttoo  wwhhiicchh  bbaannkkss  aarree  aallssoo  uunnwwiilllliinngg  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  mmuucchh  nneeeeddeedd  llooaannss  ttoo  
BBSSNNLL..    
  
DDuuee  ttoo  tthhee  ddeellaayy  iinn  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  aanndd  aallssoo  dduuee  ttoo  tthhee  nnoonn--aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffuunnddss,,  iitt  iiss  
uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt,,  BBSSNNLL’’ss  44GG  sseerrvviiccee  iiss  nnoott  lliikkeellyy  ttoo  bbee  llaauunncchheedd  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  22002200..  TThhiiss  ddeellaayy  iiss  
mmuucchh  aaggaaiinnsstt  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett,,  iinn  aapppprroovviinngg  tthhee  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  ffoorr  BBSSNNLL..  TThhee  
aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ddrraawwnn  ttoo  tthhee  nneeeedd  ttoo  
pprroovviiddee  BBSSNNLL  wwiitthh  tthhee  mmuucchh  nneeeeddeedd  wwoorrkkiinngg  ccaappiittaall..  HHoowweevveerr,,  nnootthhiinngg  hhaass  hhaappppeenneedd..    
  
IInn  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  cciirrccuummssttaanncceess,,  BBSSNNLL  iiss  nnoott  aabbllee  ttoo  iimmpprroovvee  iitt’’ss  rreevveennuuee  ggeenneerraattiioonn  aanndd  iiss  
ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  aaccuuttee  ccaasshh  ccrruunncchh..  TThhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  nnoott  ggeettttiinngg  ssaallaarryy  oonn  ttiimmee  aanndd  tthhee  wwaaggeess  ooff  
tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ppaaiidd  ffoorr  tthhee  ppaasstt  1100  mmoonntthhss..  TThhee  ddeedduuccttiioonnss  mmaaddee  ffrroomm  
eemmppllooyyeeeess’’  ssaallaarriieess,,  oonn  aaccccoouunntt  ooff  GGPPFF,,  bbaannkk  llooaann  EEMMII,,  ssoocciieettyy  dduueess,,  LLIICC  pprreemmiiuumm,,  eettcc..,,  hhaavvee  nnoott  
bbeeeenn  rreemmiitttteedd  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  oorrggaanniissaattiioonnss..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ggeett  GGPPFF  aanndd  ssoocciieettyy  llooaannss..  
  
UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  aallrreeaaddyy  oorrggaanniisseedd  ccoouunnttrryy  wwiiddee  lluunncchh  hhoouurr  
ddeemmoonnssttrraattiioonnss  oonn  1111..0022..22002200..  IInn  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhiiss,,  hhuunnggeerr  ssttrriikkeess  aarree  bbeeiinngg  oorrggaanniisseedd  
tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  oonn  2244..0022..22002200,,  aatt  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  CCiirrccllee  aanndd  DDiissttrriicctt  lleevveellss,,  ttoo  uurrggee  
uuppoonn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  ttaakkee  eexxppeeddiittiioouuss  
aaccttiioonnss..  
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