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MMEEMMOORREENNDDUUMM  

  
SSuubb::  --  MMeemmoorraanndduumm  rreeggaarrddiinngg  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  TToowweerr  SSuubbssiiddiiaarryy  

CCoommppaannyy..  
  

HHoonn’’bbllee  SSiirr,,  
  

WWee  aarree  eexxttrreemmeellyy  tthhaannkkffuull  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  hhoonnoorr  ffoorr  ggrraannttiinngg  aa  mmeeeettiinngg  ttoo  aallll  tthhee  UUnniioonnss  
aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  mmeemmoorraanndduumm  rreeggaarrddiinngg  tthhee  pprreessssiinngg  iissssuuee  ooff  
ccrreeaattiioonn  ooff  BBSSNNLL‘‘ss  ttoowweerr  ssuubbssiiddiiaarryy  ccoommppaannyy..  TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
ffoorrmm  aa  BBSSNNLL’’ss  TToowweerr  SSuubbssiiddiiaarryy  CCoommppaannyy  iiss  sseerriioouussllyy  aaggiittaattiinngg  tthhee  mmiinnddss  ooff  tthhee  
eennttiirree  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  hhiivviinngg  ooffff  ooff  BBSSNNLL’’ss  6666,,880000  mmoobbiillee  ttoowweerrss  ttoo  tthhee  
SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  wwiillll  cceerrttaaiinnllyy  jjeeooppaarrddiizzee  tthhee  ffuuttuurree  ooff  BBSSNNLL  aanndd  iitt’’ss  
eemmppllooyyeeeess..  AAbboouutt  11..2255  llaakkhh  mmoobbiillee  BBTTSSss  aarree  iinnssttaalllleedd  oonn  tthheessee  TToowweerrss..  TThhee  ddeecciissiioonn  
ooff  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett  tthhaatt  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  wwoouulldd  ffuunnccttiioonn  uunnddeerr  tthhee  
ccoonnttrrooll  ooff  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  hhaass  bbeeeenn  vviioollaatteedd  wwiitthh  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aann  IIAASS  
ooffffiicceerr  aass  tthhee  CCMMDD  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  eevveenn  wwiitthhoouutt  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ooff  
tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd..  
  
TThhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  tthhee  ddeepprriivvaattiioonn  ooff  iitt’’ss  
ttoowweerr  aasssseettss  ffrroomm  BBSSNNLL..  TThhee  eexxiissttiinngg  mmoobbiillee  sseerrvviicceess  aanndd  tthhee  ffuuttuurree  eexxppaannssiioonn  ppllaannss  
wwiillll  bbee  sseerriioouussllyy  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhiiss  ddeecciissiioonn..  IItt  iiss  tthhee  ccoonnssiiddeerreedd  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  UUnniioonnss  
aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  tthhaatt,,  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  wwiillll  bbee  
ddeettrriimmeennttaall  ttoo  BBSSNNLL..  TThhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  aarree  ooff  tthhee  ffiirrmm  vviieeww  tthhaatt  
ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  wwiillll  uullttiimmaatteellyy  ccuullmmiinnaattee  iinnttoo  iitt’’ss  
pprriivvaattiissaattiioonn,,  tthhrroouugghh  tthhee  rroooott  ooff  ssttrraatteeggiicc  ssaallee,,  aanndd  tthheerreebbyy  rruuiinniinngg  tthhee  ffuuttuurree  ooff  BBSSNNLL..  
TThhee  eennttiirree  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthheeiirr  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  vveehheemmeennttllyy  ooppppoossee  
tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  aanndd  rreeqquueesstt  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  rroollll  
bbaacckk  tthhee  ssaammee..  

  
TThhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aarree  ttaakkiinngg  aallll  oouutt  eeffffoorrttss  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  
AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthheessee,,  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  hhaass  iimmpprroovveedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy,,  
aanndd  tthhee  ssaammee  iiss  aacckknnoowwlleeddggeedd  aanndd  aapppprreecciiaatteedd  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((II//CC))..  UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  aabbssoolluutteellyy  tthheerree  iiss  nnoo  nneeeedd  ttoo  sspplliitt  
BBSSNNLL  iinnttoo  ppiieecceess..    



  
  
  
  
  
  
TThhee  BBSSNNLL  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  hhaavvee  aallssoo  ccoonndduucctteedd  vvaarriioouuss  aaggiittaattiioonnaall  
pprrooggrraammmmee,,  ssuucchh  aass  ddeemmoonnssttrraattiioonn,,  ddhhaarrnnaa,,  ttwwoo  ddaayyss  ssttrriikkee  oonn  1122tthh  &&  1133tthh  DDeecceemmbbeerr,,  
22001177,,  aanndd  MMaarrcchh  ttoo  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  oonn  2233rrdd  FFeebbrruuaarryy,,  22001188..  RRoolllliinngg  bbaacckk  tthhee  
ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ffoorrmm  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  
ddeecciissiioonn  ooff  aallll  tthheessee  ssttrruugggglleess..  IInnssppiittee  ooff  aallll  tthheessee  ooppppoossiittiioonn  ffrroomm  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  
tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  iitt  iiss  nnoott  kknnoowwnn  wwhhaatt  ccoommppeellss  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ggoo  aahheeaadd..  
  

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  uurrggee  uuppoonn  yyoouurr  
hhoonnoouurr  ttoo  kkiinnddllyy  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  ttoo  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss  ttoo  
rroollll  bbaacckk  tthhee  ddeecciissiioonn  ttoo  ccrreeaattee  aa  TToowweerr  ssuubbssiiddiiaarryy  CCoommppaannyy  ooff  BBSSNNLL,,  ttoo  SSaavvee  BBSSNNLL..  

  

WWiitthh  kkiinndd  RReeggaarrddss,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy  
CCiirrccllee  SSeeccrreettaarriieess::--  ……                      
  
  

11..  SSmmtt..  AArruunnaa  SSuunnddrraarraajjaann,,  CChhaaiirrmmaann  TTCC  &&  SSeeccrreettaarryy  ((TTeelleeccoomm)),,  DDOOTT,,  GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  NNeeww  DDeellhhii--111100000011..  

22..  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD,,  BBSSNNLL,,  NNeeww  DDeellhhii  --111100000011  
33..    GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  UUnniioonn//AAssssoocciiaattiioonn..    

  
  


