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DD--77,,  TTeelleeggrraapphh  PPllaaccee,,  GGoollee  MMaarrkkeett,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011..  
  

  

FFoorruumm//GGLL                        DDaatteedd::  99
tthh
  MMaayy,,  22001133  

  

TToo  

SShhrrii  PP..  CChhiiddaammbbaarraamm,,  

HHoonn’’bbllee  FFiinnaannccee  MMiinniisstteerr,,    

GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa  &&  

CChhaaiirrmmaann,,  GGrroouupp  ooff  MMiinniisstteerrss  oonn  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  &&  MMTTNNLL,,  

NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

SSiirr,,  

  

SSuubb::  --    MMeeaassuurreess  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  rreevviivvaall  aanndd  rreevviittaalliissaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL,,  tthhee  ssttrraatteeggiicc  

TTeelleeccoomm  PPSSUUss,,  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  TTeelleeccoomm  IInndduussttrryy  aass  wweellll  aass  tthhaatt  ooff  tthhee  

ppuubblliicc..  

  

IInnttrroodduuccttiioonn::  
TThhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  //  AAssssoocciiaattiioonnss,,  tthhee  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  UUnniioonnss  //  

AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  ttwwoo  llaakkhh  aanndd  ffiiffttyy  tthhoouussaanndd  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  WWoorrkkiinngg  iinn  BBSSNNLL  

ssuubbmmiittss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeemmoorraanndduumm  ttoo  tthhee  GGrroouupp  ooff  MMiinniisstteerrss  ccoonnssttiittuutteedd  aanndd  eennttrruusstteedd  wwiitthh  tthhee  

ttaasskk  ooff  ttaakkiinngg  ccrruucciiaall  ddeecciissiioonnss  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess,,  BBSSNNLL  aanndd  

MMTTNNLL,,  ffoorr  ffaavvoouurraabbllee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  pprroommpptt  ddeecciissiioonnss..  
  

TThhee  FFoorruumm  iiss  hhaappppyy  tthhaatt  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aappppooiinntteedd  tthhee  GGooMM  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aanndd  

MMTTNNLL..  TThhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aapppprreecciiaattee  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  wwhhiicchh  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aa  

bbeetttteerr  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  nnaattiioonn  aanndd  tthhee  ppuubblliicc..  
  

BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  aarree  tthhee  ttwwoo  ssttrraatteeggiicc  PPSSUUss  iinn  tthhee  tteelleeccoomm  sseeccttoorr  wwiitthh  hhuuggee  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  aass  

ggoovveerrnnmmeenntt  ccoommppaanniieess..  BBSSNNLL  hhaass  iinnvveesstteedd  tthhoouussaannddss  ooff  ccrroorreess  ooff  rruuppeeeess  iinn  tthhee  RRuurraall  aanndd  

rreemmootteesstt  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  ttoo  ddeevveelloopp  ooppttiiccaall  ffiibbrree  nneettwwoorrkk  aanndd  llaanndd  lliinneess,,  wwhheerreeaass  pprriivvaattee  

ooppeerraattoorrss  iinnvveesstteedd  nnootthhiinngg  iinn  tthheessee  aarreeaass..  PPrriivvaattee  ooppeerraattoorrss  iinnvveesstteedd  oonnllyy  iinn  lluuccrraattiivvee  mmoobbiillee  

sseeccttoorr,,  wwhheerree  ooppeerraattiioonnaall  ccoosstt  iiss  vveerryy  lleessss..  TThhee  eennttiirree  bbuurrddeenn  ooff  tthhee  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  GGoovvtt..  

ttoo  pprroovviiddee  tteelleeccoomm  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  RRuurraall  aanndd  rreemmootteesstt  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  ffaallllss  oonn  tthhee  sshhoouullddeerrss  ooff  

BBSSNNLL..  
  

IItt  iiss  aa  ffaacctt  tthhaatt  ttiillll  tthhee  eennttrryy  ooff  MMTTNNLL  iinn  MMoobbiillee  sseeccttoorr  iinn  22000000,,  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  wweerree  cchhaarrggiinngg  @@  

RRss..  1188//--  ppeerr  oouuttggooiinngg  ccaallll  aanndd  @@  RRss..  88//--  ffoorr  iinnccoommiinngg  ccaallllss..  TThhee  ccaallll  rraatteess  wweerree  ssllaasshheedd  ttoo  RRss..  22..4400  

ffoorr  oouuttggooiinngg  ccaallll  aanndd  ““zzeerroo””  ffoorr  iinnccoommiinngg  ccaallll  aafftteerr  tthhee  eennttrryy  ooff  BBSSNNLL..  IItt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt  tthhaatt  bbyy  tthhee  

eennttrryy  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL,,  ttoouugghh  ccoommppeettiittiioonn  ssttaarrtteedd  iinn  MMoobbiillee  sseeccttoorr  aanndd  ttooddaayy  tthhee  ttaarriiffff  iiss  oonnee  

aammoonngg  tthhee  cchheeaappeesstt  iinn  tthhee  wwoorrlldd..    
  

TThhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss,,  sseennssiinngg  tthhee  ddaannggeerr  ooff  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  ssttrroonngg  PPSSUUss,,  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL,,  ssttaarrtteedd  

ttaarrggeettiinngg  aanndd  wweeaakkeenniinngg  tthheemm  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  lleevveell  ppllaayyiinngg  ffiieelldd..  GGoovvtt..  aallssoo  aacctteedd  aarrbbiittrraarriillyy  bbyy  nnoott  

pprrootteeccttiinngg  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  PPSSUUss  aanndd  nnoott  rreeccooggnniissiinngg  tthhee  sseerrvviicceess  ddoonnee  bbyy  tthhee  tthheemm  iinn  kkeeeeppiinngg  

tthhee  ttaarriiffff  aanndd  ccaarrtteelliizzaattiioonn  ooff  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  uunnddeerr  cchheecckk..    
  

GGoovvtt  vviioollaatteedd  tthhee  ppoolliiccyy  ccoommmmiittmmeennttss  ooff  NNTTPP  11999999,,  tthheerreebbyy  wweeaakkeenniinngg  tthhee  PPSSUUss  aanndd  ggiivviinngg  uunndduuee  

aaddvvaannttaaggeess  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss..    TThhee  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  ccoommmmiittmmeennttss  aanndd  aarrbbiittrraarryy  cchhaannggeess  

iinn  tthhee  ppoolliicciieess  mmiiddwwaayy  ssuucchh  aass  SSttooppppiinngg  ooff  AAcccceessss  DDeeffiicciitt  CChhaarrggeess((AADDCC)),,  cchhaannggee  iinn  IIUUCC  rreeggiimmee,,  

aalllloowwiinngg  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  ffoorr  rrooaammiinngg  iinn  CCDDMMAA  wwhhiicchh  iiss  aaggaaiinnsstt  tthhee  lliicceennssiinngg  ccoonnddiittiioonnss,,  

cchhaannggeeoovveerr  ffrroomm  ffiixxeedd  lliicceennccee  ttoo  rreevveennuuee  sshhaarriinngg,,  ssttooppppaaggee  ooff  rreeffuunndd  ooff  ssppeeccttrruumm  cchhaarrggeess  aanndd  

lliicceennssee  ffeeeess,,  pprrooccuurreemmeenntt  iissssuueess  ffaacceedd  bbyy  BBSSNNLL  iinn  aa  ffiieerrccee  ccoommppeettiittiivvee  eennvviirroonnmmeenntt  aass  aa  GGoovvtt  PPSSUU  

((iinn  tthhee  nnaammee  ooff  LL11  tteennddeerr,,  CCVVCC,,  CCAAGG,,  nnaattiioonnaall  sseeccuurriittyy  eettcc))  aanndd  ffoorrcciibbllyy  ttaakkiinngg  aawwaayy  RRss  1188550000  

CCrroorreess  ffrroomm  BBSSNNLL  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  33GG  aanndd  BBWWAA  ssppeeccttrruumm  cchhaarrggeess  aarree  tthhee  mmaajjoorr  ccoommppoonneennttss  wwhhiicchh  

ccaauusseedd  tthhrreeaatt  ttoo  BBSSNNLL  aanndd  wweeaakkeenneedd  iitt..  IItt  iiss  aa  ffaacctt  tthhaatt  BBSSNNLL  wwaass  nneevveerr  iinn  ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiitt  ssiinnccee  
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iittss  ffoorrmmaattiioonn,,  lleeaavviinngg  tthhee  ssuubbssiiddiieess  aanndd  ccoonncceessssiioonnss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  iitt  bbaasseedd  oonn  tthhee  aabboovvee  ppoolliiccyy  

ccoommmmiittmmeennttss  ooff  tthhee  GGoovvtt..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  ttoopp  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  BBSSNNLL//MMTTNNLL  oonn  

ddeeppuuttaattiioonn  ffoorr  tthhee  llaasstt  1122  yyeeaarrss  ccaauusseedd  iirrrreeppaarraabbllee  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  PPSSUUss..  TThhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  SSaamm  PPiittrrooddaa  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ffoorr  tthhee  

rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  wwaass  aallssoo  nneegglleecctteedd  bbyy  tthhee  GGoovvtt..    

  

TThhee  iissssuueess  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  bbyy  tthhee  GGoovvtt..  ttoo  mmaakkee  tthheessee  PPSSUUss  vviiaabbllee::  
  

TToopp  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  ccoommppaannyy,,  nnoott  oonn  ddeeppuuttaattiioonn..  
FFoorr  tthhee  llaasstt  ttwweellvvee  yyeeaarrss,,  bbootthh  tthheessee  ssttrraatteeggiicc  PPSSUUss  aarree  hheeaaddeedd  bbyy  ooffffiicceerrss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  ffrroomm  

DDooTT..  TThheeyy  rreeffuusseedd  ttoo  jjooiinn  tthhee  PPSSUUss  eevveenn  aafftteerr  ffoouurr  cchhaanncceess  wwhheerreeaass  aallll  ootthheerr  eemmppllooyyeeeess  aanndd  

ooffffiicceerrss  ttoo  tthhee  ttuunnee  ooff  44  llaakkhhss  hhaavvee  ttaakkeenn  aabbssoorrppttiioonn  iinn  BBSSNNLL//MMTTNNLL..  TThhiiss  hhaadd  mmaaddee  mmoocckkeerryy  ooff  tthhee  

aabbssoorrppttiioonn  pprroocceessss..  BBeeiinngg  GGoovvtt..  sseerrvvaannttss,,  tthhee  ttoopp  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  nnoott  rreeaaddyy  ttoo  ttaakkee  bboolldd  ppoolliiccyy  

ddeecciissiioonnss  wwhhiicchh  aarree  rreeqquuiirreedd  iinn  aa  ccoommppeettiittiivvee  eennvviirroonnmmeenntt,,  kkeeeeppiinngg  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  aanndd  

nnoott  aabbllee  ttoo  iinnttrroodduuccee  aannyy  rreeffoorrmmss  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  aass  pprrooffeessssiioonnaallss..  AAllll  tthhee  ttoopp  

ppoossiittiioonnss  ooff  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  lliikkee  hheeaaddss  ooff  CCiirrccllee//SSttaattee,,  SSSSAA//DDiissttrriicctt  eettcc..  aarree  ffiilllleedd  wwiitthh  

ooffffiicceerrss  oonn  ddeeppuuttaattiioonn  ffrroomm  DDooTT  oonn  tteemmppoorraarryy  bbaassiiss  eexxcceepptt  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  BBSSNNLL  BBooaarrdd..  AAss  

rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  SSaamm  PPiittrrooddaa  CCoommmmiitttteeee,,  tthhee  ddeeppuuttaattiioonn  sshhoouulldd  eenndd  aanndd  ttoopp  MMaannaaggeemmeenntt  

ppoossiittiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ooccccuuppiieedd  bbyy  pprrooffeessssiioonnaallss  wwhhoo  aarree  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..  FFoorr  

tthhiiss  ppuurrppoossee  tthhee  aabbssoorrbbeedd  ooffffiicceerrss  hhaavvee  ttoo  bbee  pprroommootteedd  aanndd  ppoosstteedd  aatt  kkeeyy  aanndd  ssttrraatteeggiicc  

ppoossiittiioonnss  aanndd  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppoossttss  aass  aallssoo  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ttoo  ggoo  iinn  ffoorr  rreeccrruuiittmmeenntt..  TThhiiss  

iiss  tthhee  ffiirrsstt  sstteepp  GGoovvtt..  hhaass  ttoo  ddoo  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..  AAnnyy  ootthheerr  iinniittiiaattiivvee  ffoorr  tthhee  

rreevviivvaall  wwiillll  nnoott  yyiieelldd  tthhee  ddeessiirreedd  rreessuullttss  aass  tthhee  pprreesseenntt  MMaannaaggeemmeenntt  wwhhiicchh  aarree  ffiilllleedd  wwiitthh  tthhee  

ddeeppuuttaattiioonniissttss  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ssaammee..  TToopp  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ppllaayyeedd  

hhaavvoocc  wwiitthh  hhuuggee  rreesseerrvveess  ooff  RRss  4400,,000000  ccrroorreess  tthhaatt  CCoommppaannyy  hhaadd  aa  ffeeww  yyeeaarrss  bbeeffoorree  wwiitthhoouutt  ttaakkiinngg  

aannyy  aaccttiioonn  ttoo  bboollsstteerr  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  
  

NNoo  ddiissiinnvveessttmmeenntt  iinn  BBSSNNLL..  
IItt  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeennttss  aatt  tthhee  cceennttrree  ttoo  mmaakkee  ddiissiinnvveessttmmeennttss  iinn  tthhee  CCeennttrraall  PPSSUUss..  WWee  

aarree  aaggaaiinnsstt  aannyy  ssuucchh  ddiissiinnvveessttmmeenntt  iinn  BBSSNNLL..  BBSSNNLL  bbeeiinngg  tthhee  PPSSUU  iinn  tthhee  ssttrraatteeggiicc  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  sseeccttoorr,,  hhaass  ttoo  rreemmaaiinn  aass  aa  ffuullllyy  oowwnneedd  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoommppaannyy..  IItt  iiss  aann  

uunnddeenniiaabbllee  ttrruutthh  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ccaann  oonnllyy  rreellyy  uuppoonn  iitt’’ss  oowwnn  ccoommppaannyy  ffoorr  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  iinn  

ttiimmeess  ooff  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  eemmeerrggeenncciieess..  PPrriivvaattee  ccoommppaanniieess  lliikkee  AAiirrtteell,,  RReelliiaannccee  eettcc..,,  oorr  MMNNCCss,,  

lliikkee  VVooddaaffoonnee,,  DDooccoommoo  eettcc..,,  ccaannnnoott  sseerrvvee  tthhiiss  ppuurrppoossee..  TThheerree  iiss  ggeennuuiinnee  aapppprreehheennssiioonn  iinn  tthhee  

mmiinnddss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  tthhaatt  ddiissiinnvveessttmmeenntt,,  iiff  ssttaarrtteedd  iinn  BBSSNNLL,,  wwiillll  uullttiimmaatteellyy  rreessuulltt  iinn  iitt’’ss  

pprriivvaattiissaattiioonn..  TThhee  eexxppeerriieenncceess  ooff  VVSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  aarree  tthheerree  ffoorr  eevveerryy  oonnee  ttoo  sseeee..  IInniittiiaallllyy,,  3300%%  

ssttrraatteeggiicc  ssaallee  ooff  iitt’’ss  sshhaarreess  ttooookk  ppllaaccee  iinn  VVSSNNLL..  BBuutt  nnooww  iitt  hhaass  bbeeeenn  pprriivvaattiizzeedd..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  

MMTTNNLL,,  4477%%  sshhaarreess  aarree  ddiissiinnvveesstteedd  ttooddaayy  aanndd  iitt  wwiillll  bbeeccoommee  aa  pprriivvaattee  ccoommppaannyy  iiff  ffoouurr  mmoorree  ppeerr  

cceenntt  ooff  sshhaarreess  aarree  ssoolldd..  HHeennccee,,  wwee  rreeqquueesstt  tthhaatt  ggoovvtt..  sshhoouulldd  nnoott  ssttaarrtt  ddiissiinnvveessttmmeenntt  iinn  BBSSNNLL..  
  

NNoo  VVRRSS  iinn  BBSSNNLL..  
IItt  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  aa  mmyytthh  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  oovveerrssttaaffffeedd..  TThhee  ssttaaffff  ssttrreennggtthh  iinn  BBSSNNLL  aanndd  ootthheerr  pprriivvaattee  

tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess  aarree  iinnccoommppaarraabbllee..  UUnnlliikkee  tthhee  ootthheerr  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess,,  BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  aa  hhuuggee  

nnuummbbeerr  ooff  llaanndd  lliinnee  ccoonnnneeccttiioonnss..  FFuurrtthheerr,,  BBSSNNLL  iiss  aallssoo  pprroovviiddiinngg  llaanndd  lliinnee  sseerrvviiccee  iinn  rruurraall,,  hhiillllyy  aanndd  

ffaarr  fflluunngg  aarreeaass,,  wwhhiicchh  rreeqquuiirree  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ssyysstteemm..  PPrriivvaattee  

ooppeerraattoorrss  ddoo  nnoott  hhaavvee  ssuucchh  bbuurrddeennss  aanndd  hheennccee  tthhee  ssiizzee  ooff  tthheeiirr  ssttaaffff  iiss  ccoommppaarraattiivveellyy  ssmmaallll..  TThhee  

ccoommmmiitttteeee  hheeaaddeedd  bbyy  SShhrrii  SSaamm  PPiittrrooddaa  rreeccoommmmeennddeedd  iinn  22001100  ttoo  rreettrreenncchh  11,,0000,,000000  eemmppllooyyeeeess  iinn  

BBSSNNLL..  BBaasseedd  oonn  tthhiiss,,  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  wwoorrkkeedd  oouutt  aa  sscchheemmee  aanndd  hhaass  sseenntt  iitt  ffoorr  ggoovvtt..’’ss  aapppprroovvaall..  

TThhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  ffiirrmmllyy  ooppppoossee  aannyy  pprrooppoossaall  ffoorr  VVRRSS..  IInn  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  wwhheerreeiinn  mmoorree  tthhaann  

1177,,000000  eemmppllooyyeeeess  aarree  rreettiirriinngg  eevveerryy  yyeeaarr,,  oouutt  ooff  tthhee  ttoottaall  ssttrreennggtthh  ooff  22,,5500,,000000,,  tthheerree  iiss  aabbssoolluutteellyy  

nnoo  nneeeedd  ffoorr  iinnttrroodduucciinngg  aannyy  VVRRSS  sscchheemmee,,  ssppeennddiinngg  tthhoouussaannddss  ooff  ccrroorreess  ooff  rruuppeeeess..  IInnccuurrrriinngg  aa  hhuuggee  

eexxppeennddiittuurree  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  VVRRSS,,  wwiillll  bbeeccoommee  aa  vveerryy  bbiigg  bbuurrddeenn  ffoorr  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  wwiillll  ffuurrtthheerr  

wweeaakkeenn  iitt’’ss  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn..  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS  wwiillll  nnoott  iinn  aannyy  wwaayy  hheellpp  BBSSNNLL  ttoo  iimmpprroovvee  iitt’’ss  

vviiaabbiilliittyy..  TThhee  eexxppeerriieennccee  ooff  MMTTNNLL  iiss  tthheerree  ffoorr  eevveerryy  oonnee  ttoo  sseeee..  VVRRSS  hhaass  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  ffoouurr  

ttiimmeess  iinn  MMTTNNLL..  HHoowweevveerr,,  iitt  hhaass  nnoott  hheellppeedd  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  iimmpprroovvee  iitt’’ss  ppoossiittiioonn  iinn  aannyy  wwaayy..  

SSiimmiillaarrllyy,,  oonnccee  tthhee  PPSSUU  bbaannkkss  iimmpplleemmeenntteedd  VVRRSS  iinn  aa  bbiigg  wwaayy..  BBuutt  tthhee  ssaammee  bbaannkkss  aarree  mmaakkiinngg  
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llaarrggee  ssccaallee  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeennttss  nnooww  ttoo  mmaakkee  ggoooodd  tthheeiirr  sshhoorrttaaggee  ooff  ssttaaffff..  IItt  iiss  bbeeiinngg  pprroojjeecctteedd  tthhaatt  

5500%%  ooff  BBSSNNLL’’ss  rreevveennuuee  iiss  bbeeiinngg  ssppeenntt  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarriieess..  TThhiiss  ppeerrcceennttaaggee  iiss  hhiigghh,,  mmaaiinnllyy  

bbeeccaauussee  BBSSNNLL’’ss  rreevveennuuee  hhaass  ddrraassttiiccaallllyy  ddwwiinnddlleedd  iinn  tthhee  rreecceenntt  yyeeaarrss..  HHeennccee,,  uurrggeenntt  sstteeppss  aarree  

nneeeeddeedd  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ttoo  aauuggmmeenntt  tthhee  rreevveennuueess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  rreettrreenncchhmmeenntt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  

tthhrroouugghh  VVRRSS  iiss  nnoott  tthhee  ssoolluuttiioonn..  
  

CCoommppeennssaattiioonn  ffoorr  RRuurraall  SSeerrvviicceess..  
IInn  oorrddeerr  ttoo  mmeeeett  iitt’’ss  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss,,  aass  ddeecciiddeedd  iinn  tthhee  tteelleeccoomm  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  GGoovvtt..  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  

ttiimmee,,  BBSSNNLL  hhaass  bbeeeenn    pprroovviiddiinngg  llaannddlliinnee  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  RRuurraall  IInnddiiaa  aass  wweellll  aass  iinn  hhiigghhllyy  iinnaacccceessssiibbllee  

aarreeaass  ooff  tthhee  CCoouunnttrryy  lliikkee  NNoorrtthh  EEaasstt,,  JJaammmmuu  &&  KKaasshhmmiirr,,  LLaaddaakkhh,,  AAssssaamm,,  AAnnddaammaann  &&  NNiiccoobbaarr  

IIssllaannddss,,  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh,,  UUttttaarraakkhhaanndd  eettcc..  BBSSNNLL  hhaass  aallssoo  iinnvveesstteedd  tthhoouussaannddss  ooff  ccrroorreess  iinn  tthheessee  

rruurraall  aarreeaass  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  oonnee  ddeeccaaddee  ttoo  bbuuiilldd  ccoouunnttrryywwiiddee  bbaassiicc  tteelleeccoomm  iinnffrraassttrruuccttuurree..  

SSiiggnniiffiiccaannttllyy,,  uunnpprreecceeddeenntteedd  tteelleeccoomm  rreevvoolluuttiioonn  wwiittnneesssseedd  iinn  tthhee  mmoobbiillee  sseeggmmeenntt  iinn  tthhee  rreecceenntt  ppaasstt  

wwoouulldd  hhaavvee  nneevveerr  ttaakkeenn  ppllaaccee  hhaadd  tthhiiss  bbaassiicc  iinnffrraassttrruuccttuurree  nnoott  bbeeeenn  ppuutt  iinn  ppllaaccee  bbyy  BBSSNNLL..  TThhiiss  

bbaassiicc  iinnffrraassttrruuccttuurree  wwaass  ffuullllyy  eexxppllooiitteedd  bbyy  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  ttoo  pprroovviiddee  wwiirreelleessss  sseerrvviicceess,,  aanndd  tthheeyy  

hhaavvee  aabbssoolluutteellyy  nnoo  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  bbuuiillddiinngg  tthhiiss  iinnffrraassttrruuccttuurree..  TThhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  hhaadd  aallssoo  nnoo  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  mmeeeett  tthhee  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneenntt  ooff  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tteelleeccoomm  ppoolliiccyy  ooff  GGoovvtt..  iinn  tthhee  

tteerrrriibbllyy  lloossss  mmaakkiinngg  rruurraall  IInnddiiaa..  TThhiiss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iiss  uunnffaaiilliinnggllyy  aanndd  aaddmmiirraabbllyy  mmeett  bbyy  BBSSNNLL  aalloonnee..  

TTooddaayy,,  BBSSNNLL,,  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  mmeeeett  tthhee  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tteelleeccoomm  ppoolliiccyy,,  iiss  iinnccuurrrriinngg  aa  rreeccuurrrriinngg  

lloossss  ooff  RRss..  1100,,000000  ccrroorreess  ppeerr  aannnnuumm..  BBSSNNLL  iiss  bblleeeeddiinngg  nnoott  oonnllyy  bbeeccaauussee  ooff  hhuuggee  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt  

iitt  mmaaddee  iinn  bbuuiillddiinngg  bbaassiicc  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  bbuutt  aallssoo  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ccoonnttiinnuuiinngg  ssiinngguullaarr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  

mmaaiinnttaaiinniinngg  rruurraall  llaannddlliinnee  sseerrvviicceess..  FFuurrtthheerr,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  llaanndd  lliinnee  sseerrvviicceess,,  BBSSNNLL  

rreeqquuiirreess  hhuuggee  mmaannppoowweerr,,  wwhhiicchh  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  ddoonn’’tt  rreeqquuiirree..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  iittss  22..55  llaakkhh  

rreegguullaarr  eemmppllooyyeeeess,,  BBSSNNLL  iiss  ffoorrcceedd  ttoo  eemmppllooyy  aannootthheerr  5500,,000000  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  

llaannddlliinnee  sseerrvviicceess..  LLeeaavviinngg  aassiiddee  tthhee  llaanndd  lliinnee  sseeggmmeenntt,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ddeeppllooyyeedd  iinn  tthhee  mmoobbiillee  

sseeggmmeenntt  ooff  BBSSNNLL  iiss  ccoommppaarraabbllee  wwiitthh  aannyy  pprriivvaattee  ooppeerraattoorr  aanndd  iinndduussttrryy  ssttaannddaarrdd..  TThhiiss  hhaass  ttoo  bbee  

aacckknnoowwlleeddggeedd  bbyy  tthhee  GGoovvtt..  
  

IInn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  aallll  tthheessee,,  ccoonnsscciioouuss  ppoolliiccyy  pprroovviissiioonnss  wweerree  aapppprroopprriiaatteellyy  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  tteelleeccoomm  

ppoolliiccyy  ooff  11999999  ttoo  ssuubbssiiddiizzee  BBSSNNLL  ttoo  kkeeeepp  iitt  iinn  rraaccee  iinn  tthhee  ssttiiffff  tteelleeccoomm  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeett..  TThheessee  

ppoolliiccyy  pprroovviissiioonnss  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  ggrroossssllyy  oovveerrllooookkeedd  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee,,  wweerree  eesssseennttiiaallllyy  mmeeaanntt  

ttoo  eennaabbllee  BBSSNNLL  ttoo  ccoommppeettee  iinn  aa  ttrruullyy  lleevveell  ppllaayyiinngg  eennvviirroonnmmeenntt..  DDeessppiittee  uunniillaatteerraall  aanndd  aarrbbiittrraarryy  

wwiitthhddrraawwaall  ooff  oonnee  ppoolliiccyy  ccoonncceessssiioonn  aafftteerr  aannootthheerr  tthhaatt  wwaass  aassssuurreedd  ttoo  BBSSNNLL  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

CCoorrppoorraattiizzaattiioonn,,  BBSSNNLL  hhaass  nneevveerr  ffoorr  tthhee  llaasstt  oonnee  ddeeccaaddee  ttiillll  ddaattee,,  llooookkeedd  bbaacckk  ttoo  mmeeeett  hhuuggee  

eeccoonnoommiiccaallllyy  uunnvviiaabbllee  ssoocciiaall  ccoommmmiittmmeennttss  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ttoo  ddeevveelloopp  tthhiiss  bbaassiicc  tteelleeccoomm  

iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  tthhee  rreemmootteesstt  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  aatt  uunnbbeelliieevvaabbllyy  hhuuggee  ccoossttss..  
    
IInn  oorrddeerr  ttoo  mmeeeett  tthhee  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  BBSSNNLL  iiss  pprroovviiddiinngg  llaanndd  lliinnee  sseerrvviicceess  aatt  

ccoonncceessssiioonnaall  ttaarriiffffss..  TThhee  rruurraall  llaannddlliinnee  ttaarriiffff  iiss  ssttiillll  rreegguullaatteedd  bbyy  GGoovvtt..  aanndd  BBSSNNLL  iiss  nnoott  hhaavviinngg  aa  ffrreeee  

hhaanndd  ttoo  cchhaarrggee  tthhee  mmiinniimmuumm  ttoo  mmeeeett  tthhee  ooppeerraattiioonnaall  ccoossttss..  SSoollee  rreeaassoonn  ffoorr  BBSSNNLL’’ss  lloossss  iiss  iittss  hhuuggee  

eexxppeennddiittuurree  ffoorr  tthhee  ooppeerraattiioonnss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  rruurraall  lliinneess..  IIff  tthhiiss  ggaapp  ooff  mmoorree  tthhaann  RRss..1100,,000000  

ccrroorreess  iiss  ccoommppeennssaatteedd  bbyy  tthhee  GGoovvtt..,,  tthheenn  BBSSNNLL  wwoouulldd  hhaavvee  rreeccoorrddeedd  pprrooffiittss  llaasstt  yyeeaarr  aallssoo..  OOuutt  ooff  

BBSSNNLL’’ss  ttoottaall  2299,,000000  tteelleepphhoonnee  eexxcchhaannggeess,,  2288,,000000  aarree  iinn  rruurraall  aarreeaass..  TThheerree  aarree  tthhoouussaannddss  ooff  rruurraall  

eexxcchhaannggeess  wwhheerree  tthhee  rreevveennuuee  iiss  nnoott  eevveenn  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  mmeeeett  tthhee  eelleeccttrriicciittyy  aanndd  llaabboouurr  cchhaarrggeess..  

BBSSNNLL  iiss  ffoorrcceedd  ttoo  ddeeppllooyy  hhuuggee  mmaannppoowweerr  iinn  tthhee  rruurraall  aanndd  rreemmoottee  aarreeaass  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  llaanndd  lliinnee  

ccoonnnneeccttiioonnss..  IIff  tthhee  GGoovvtt..  iiss  nnoott  ssuuppppoorrttiinngg  BBSSNNLL  ffoorr  pprroovviiddiinngg  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass,,  tthheenn  

BBSSNNLL  wwiillll  bbee  ffoorrcceedd  ttoo  cclloossee  ddoowwnn  tthhee  llaanndd  lliinnee  sseerrvviicceess  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoommee  oouutt  ooff  tthhee  pprreesseenntt  

ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss..    
  

TThhuuss,,  tthhee  hhuuggee  bbuurrddeenn  oonn  BBSSNNLL  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ccoonnttiinnuueedd  ssoollee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ttoo  pprroovviiddee  llaanndd  lliinnee  

sseerrvviicceess  iinn  hhiigghhllyy  lloossss  mmaakkiinngg  rruurraall  aanndd  rreemmoottee  aarreeaass  aanndd  aallssoo  uunnddeerrttaakkiinngg  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  ttoowwaarrddss  

ffuullffiillllmmeenntt  ooff  tthhee  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  GGoovvtt..  iinn  aa  bbrrooaaddeerr  aanndd  hhoolliissttiicc  ppeerrssppeeccttiivvee,,  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  

tthhee  ppoolliiccyy  ccoommmmiittmmeennttss  ooff  NNTTPP  11999999  aanndd  ootthheerr  ccoommmmiittmmeennttss  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhaallll  

nnoott  ssuummmmaarriillyy  bbrruusshh  aassiiddee  tthhiiss  ffuunnddaammeennttaall  aanndd  uunniiqquuee  rroollee  ooff  BBSSNNLL  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  eennssuurriinngg  lleevveell  

ppllaayyiinngg  ffiieelldd  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  ccoommppeennssaattiinngg  BBSSNNLL  aanndd  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  hhaarrdd  ccooggnniizzaannccee  ooff  tthhee  ffaacctt  

tthhaatt  iiff  BBSSNNLL  hhaass  ttoo  ccoommppeettee  iinn  aa  ffiieerrccee  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeett,,  oorr,,  iitt  hhaass  ttoo  bbee  ccoommpplleetteellyy  ffrreeeedd  ffrroomm  
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tthhee  sshhaacckklleess  ooff  mmeeeettiinngg  tthhee  ssoocciiaall  ccoommmmiittmmeennttss  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ssuussttaaiinn  hhiigghhllyy  lloossss  mmaakkiinngg  

tteelleeccoomm  ooppeerraattiioonnss  iinn  tthhee  rreemmootteesstt  ppaarrttss  ooff  ccoouunnttrryy..    
  

PPrrooccuurreemmeenntt  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  eexxppaannssiioonn  wwoorrkk  ––  CCVVCC  //  CCAAGG  //  

IInnddeeppeennddeenntt  eexxtteerrnnaall  mmoonniittoorrss  eettcc..  mmaayy  bbee  iinnvvoollvveedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  ffiinnaalliizzaattiioonn  ooff  

tteennddeerr..  
IItt  mmaayy  bbee  nnootteedd  tthhaatt  BBSSNNLL  wwaass  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ssttaarrtt  mmoobbiillee  sseerrvviicceess  oonnllyy  iinn  22000022,,  wwhheerreeaass,,  tthhee  pprriivvaattee  

ooppeerraattoorrss  wweerree  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ssttaarrtt  mmoobbiillee  sseerrvviicceess  iinn  11999955  iittsseellff..  TThhiiss  ggaavvee  tthhee  hheeaadd  ssttaarrtt  ttoo  tthhee  

pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss..  HHoowweevveerr,,  iinnssppiittee  ooff  tthhiiss  bbeenneeffiitt  ggiivveenn  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  bbyy  tthhee  ggoovvtt..,,  BBSSNNLL  

mmaaddee  rraappiidd  ssttrriiddeess  iinn  tthhee  mmoobbiillee  sseeggmmeenntt  aallssoo..  FFrroomm  22000044  ttoo  22000077,,  BBSSNNLL  ccoommppeetteedd  nneecckk  aanndd  nneecckk  

wwiitthh  AAiirrtteell  aanndd  rreemmaaiinneedd  aass  tthhee  sseeccoonndd  bbiiggggeesstt  mmoobbiillee  ooppeerraattoorr..  BBuutt  tthheerreeaafftteerr  rrooaadd  bblloocckkss  wweerree  

ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  BBSSNNLL’’ss  mmoobbiillee  eeqquuiippmmeenntt  pprrooccuurreemmeenntt..  IInn  22000077,,  BBSSNNLL’’ss  tteennddeerr  ttoo  

pprrooccuurree  4455  mmiilllliioonn  lliinnee  mmoobbiillee  eeqquuiippmmeennttss  wwaass  ccaanncceelllleedd..  DDuuee  ttoo  tthhee  ssttrruuggggllee  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  

eemmppllooyyeeeess,,  BBSSNNLL  wwaass  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  pprrooccuurree  2233  mmiilllliioonn  lliinnee  eeqquuiippmmeennttss  tthhrroouugghh  tthhaatt  tteennddeerr..  

SSuubbsseeqquueennttllyy,,  tthhee  tteennddeerr  ffllooaatteedd  ttoo  pprrooccuurree  9933  mmiilllliioonn  lliinnee  eeqquuiippmmeennttss  aanndd  aallssoo  ttwwoo  tteennddeerrss  ffllooaatteedd  

ttoo  pprrooccuurree  55..55  mmiilllliioonn  lliinnee  eeqquuiippmmeennttss  eeaacchh,,  wweerree  ccaanncceelllleedd..  TThhiiss  ccrreeaatteedd  sseevveerree  ccaappaacciittyy  ccrruunncchh  ttoo  

BBSSNNLL  aanndd  iitt  wwaass  hhaannddiiccaappppeedd  ffrroomm  ccoommppeettiinngg  wwiitthh  ootthheerr  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss..  DDuurriinngg  tthhee  llaasstt  ssiixx  

yyeeaarrss,,  ii..ee..,,  aafftteerr  22000077,,  tthhee  ccoouunnttrryy  hhaass  wwiittnneesssseedd  eexxppoonneennttiiaall  ggrroowwtthh  ooff  mmoobbiillee  lliinneess..  

HHoowweevveerr,,  BBSSNNLL  wwaass  ddiissaabblleedd  ffrroomm  ttaakkiinngg  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhiiss  ggrroowwtthh..  HHaadd  tthhee  aarrttiiffiicciiaall  

ccaappaacciittyy  ccrruunncchh,,  ccrreeaatteedd  bbyy  wwaayy  ooff  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  tteennddeerrss  nnoott  bbeeeenn  tthheerree,,  tthhee  

ccoouunnttrryy  wwoouulldd  hhaavvee  wwiittnneesssseedd  BBSSNNLL’’ss  ssuucccceessss  ssttoorryy  iinn  tthhee  mmoobbiillee  sseeggmmeenntt..  
  

IItt  mmaayy  nnoott  bbee  iinnccoorrrreecctt  ttoo  ssaayy  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  tthhee  vviiccttiimm  ooff  tthhee  lleeggaaccyy  ooff  tthhee  ggoovvtt..  sseett  uupp..  BBSSNNLL  hhaass  ttoo  

ffoollllooww  tthhee  tteennddeerriinngg  pprroocceessss  ffoorr  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  iitt’’ss  eeqquuiippmmeennttss,,  wwhhiicchh  ccoonnssuummeess  aa  lloonngg  ttiimmee..  

HHoowweevveerr,,  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhiiss  ccoommppuullssiioonn..  TThheeyy  ttaakkee  eexxppeeddiittiioouuss  ddeecciissiioonnss  

aaccrroossss  tthhee  ttaabbllee,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthheeiirr  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  eeqquuiippmmeennttss,,  eexxppaannssiioonn,,  eettcc..  TThhiiss  ggiivveess  tthheemm  aann  

aaddvvaannttaaggee  oovveerr  BBSSNNLL..  TThhuuss,,  aa  ssuuiittaabbllee  pprrooccuurreemmeenntt  mmeecchhaanniissmm  hhaass  ttoo  bbee  ppuutt  iinn  ppllaaccee,,  wwhhiicchh  wwiillll  

eennssuurree  eexxppeeddiittiioouuss  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  eeqquuiippmmeennttss  ttoo  BBSSNNLL..  
  

RReeffuunndd  ooff  BBWWAA  ssppeeccttrruumm  cchhaarrggeess..  
DDooTT  aallllootttteedd  nnoonn  ssttaannddaarrddiizzeedd  BBWWAA  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL  ffoorr  TTDDDD--BBWWAA  ooppeerraattiioonn  iinn  22..66  GGHHzz  ((22663355  --  

22665555  MMHHzz))  iinn  eeaarrllyy  22000088  ffoorr  RRuurraall  WWiiMMaaxx  pprroojjeecctt  ooff  DDooIITT..  BBSSNNLL//MMTTNNLL  wwaass  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  BBWWAA  tteennddeerr  pprroocceessss  aallssoo..  AAfftteerr  aauuccttiioonnss,,  TTDDDD  ffrreeqquueenncciieess  aallllooccaatteedd  ttoo  ootthheerr  

pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  aarree  iinn  tthhee  22..33  GGHHzz  bbaanndd  ((22330022..55--22332222..55//  22330055--22332255//  22332200--22334400//  22332277..55--22334477..55  

MMHHzz,,  &&  22335577..55--22337777..55  MMHHzz))..  BBootthh  WWiimmaaxx  aanndd  LLoonngg  TTeerrmm  EEvvoolluuttiioonn  ((LLTTEE))  ccaann  bbee  ddeeppllooyyeedd  iinn  

tthheessee  BBWWAA  bbaannddss..  BBSSNNLL  ppaaiidd  RRss..88,,331133  ccrroorreess  aass  BBWWAA  ssppeeccttrruumm  cchhaarrggeess  lliikkee  ootthheerr  sseerrvviiccee  

pprroovviiddeerrss..  FFoorr  bbootthh  ssppeeccttrruummss  ooff  22..33  GGHHzz  aanndd  22..66  GGHHzz  bbaanndd,,  DDOOTT  cchhaarrggeedd  tthhee  ssaammee  rraattee..  TThhee  

ggrreeaatteesstt  hhaannddiiccaapp  ooff  tthhiiss  bbaanndd  ffoorr  BBSSNNLL  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  ssttaannddaarrddiizzeedd  ffoorr  FFDDDD  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  BBSSNNLL  

wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  uussee  tthhiiss  ssppeeccttrruumm  ffoorr  ffuuttuurree  TTDDDD--LLTTEE  sseerrvviicceess..  PPrriivvaattee  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  hhaavvee  

ggoott  ssttaannddaarrddiizzeedd  ssppeeccttrruumm  ffoorr  ssaammee  ccoosstt  ffoorr  TTDDDD  aapppplliiccaattiioonnss  hhaavviinngg  ccoommpplleettee  fflleexxiibbiilliittyy  ttoo  ooffffeerr  

eeiitthheerr  WWiimmaaxx  oorr  LLTTEE  sseerrvviicceess..  LLTTEE  iiss  aa  nnaattuurraall  ssuucccceessssoorr  ttoo  22GG  aanndd  33GG  tteecchhnnoollooggiieess  aallrreeaaddyy  

iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  BBSSNNLL..  IInnvveessttmmeenntt  oonn  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  eeqquuiippmmeenntt  iinn  tthheessee  bbaannddss  iiss  hhiigghhllyy  

ccoommppeettiittiivvee..  TTeelleeccoomm  ggeeaarr  mmaakkeerrss  mmaannuuffaaccttuurree  TTDDDD  ccoommppaattiibbllee  eeqquuiippmmeenntt..  PPrriivvaattee  ooppeerraattoorrss  tthhuuss  

hhuuggeellyy  ssaavvee  oonn  eeqquuiippmmeenntt  ccoossttss  wwhheerreeaass  BBSSNNLL  lloosseess  hheeaavviillyy..  
  

BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  33GG  aanndd  BBWWAA  ssppeeccttrruummss..  AAfftteerr  hhaavviinngg  ddeettaaiilleedd  ssttuuddyy,,  BBSSNNLL  ddeecciiddeedd  ttoo  ssuurrrreennddeerr  

tthhee  rreedduunnddaanntt  BBWWAA  bbaanndd  iinn  aallll  tthhee  CCiirrcclleess  eexxcceepptt  ffoouurr..  DDeellaayy  oonn  ppaarrtt  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  rreeffuunndd  

tthhee  ssttaaggggeerriinngg  aammoouunntt  ooff  aabboouutt  RRss..77000000  ccrroorreess  ttoo  BBSSNNLL  oonn  fflliimmssyy  ggrroouunnddss  yyeett  aaggaaiinn  ddeemmoonnssttrraatteess  

aappaatthhyy  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  hhooww  mmuucchh  sseerriioouuss  iitt  iiss  iinn  rreevviivviinngg  iittss  oowwnn  ccoommppaannyy  ooff  hhuuggee  ssttrraatteeggiicc  

iimmppoorrttaannccee  iinn  tteelleeccoomm  sseeccttoorr,,  hhaavviinngg  mmeett  tthhee  ccoommppoonneenntt  ooff  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tteelleeccoomm  ppoolliiccyy  ooff  

tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  aann  eexxeemmppllaarryy  aanndd  oouuttssttaannddiinngg  mmaannnneerr..  TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  

BBSSNNLL  wwiillll  hhaavvee  ttoo  wwaaiitt  rreeffuunndd  ttiillll  tthhiiss  rreedduunnddaanntt  bbaanndd  iiss  aauuccttiioonneedd  iiss  uunntteennaabbllee  aanndd  ccoommpplleetteellyy  

ddeevvooiidd  ooff  aannyy  mmeerriitt  wwhhaattssooeevveerr..  BBSSNNLL  iiss  ddeessppeerraatteellyy  iinn  nneeeedd  ooff  ccaappiittaall  ttoo  bboollsstteerr  iittss  ggrroowwtthh  aanndd  

mmaakkee  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeennttss  iinn  ccrriittiiccaall  aanndd  ssttrraatteeggiicc  bbuussiinneessss  aarreeaass  ooff  ggrroowwtthh..    
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PPeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  sshhoouulldd  bbee  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy,,  aanndd  nnoott  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  

ppaayy  ssccaallee..  
GGoovveerrnnmmeenntt  ssttaannddss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  ppaayy  ppeennssiioonn  ttoo  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  eerrssttwwhhiillee  DDOOTT  

uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ssttiippuullaatteedd  iinn  RRuullee--3377  AA..  IInn  ffaacctt,,  tthhiiss  ssppeecciiaall  ddiissppeennssaattiioonn  ooff  ppeennssiioonn  uunnddeerr  3377  AA  

vviiss--àà--vviiss  pprroovviissiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  11997722  CCCCSS  PPeennssiioonn  RRuulleess  ccoonnssttiittuutteedd  tthhee  ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  tthhee  

pprroocceessss  tthhaatt  ffaacciilliittaatteedd  eexxppeeddiittiioouuss  aanndd  ssmmooootthh  aabbssoorrppttiioonn..  AAss  ppeerr  tthhee  DDOOPP&&TT  OOMM  ddaatteedd  1155
tthh
  MMaayy,,  

22000000,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  55
tthh
  CCPPCC,,  ppeennssiioonn  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppaayyaabbllee  ww..ee..ff  0011..0011..11999966  iinn  rreessppeecctt  ooff  eemmppllooyyeeeess  oonn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee//ddeeppuuttaattiioonn  wwaass  

bbaasseedd  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  bbaasseedd  oonn  tthhiiss  oorrddeerr,,  BBSSNNLL  hhaass  bbeeeenn  ppaayyiinngg  

ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  DDOOTT  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeeeess  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ww..ee..ff..  

0011..1100..22000000..    
  

HHoowweevveerr,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  66
tthh
  CCPPCC  oonn  ppaayy  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  CCeennttrraall  GGoovvtt..  

eemmppllooyyeeeess  ww..ee..ff  0011..0011..22000066,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  vviiddee  DDOOPP&&TT  OOMM  ddaatteedd  1199..1111..22000099,,  aanndd  iinn  

ssuuppeerrsseessssiioonn  ooff  iittss  eeaarrlliieerr  oorrddeerr  ddaatteedd  1155
tthh
  MMaayy,,  22000000,,  mmooddiiffiieedd  iittss  eeaarrlliieerr  oorrddeerr  rreellaattiinngg  ttoo  ppeennssiioonn  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppaayyaabbllee  ww..ee..ff  0011..0011..22000066  iinn  rreessppeecctt  ooff  eemmppllooyyeeeess  oonn  ffoorreeiiggnn  sseerrvviiccee//  ddeeppuuttaattiioonn,,  

lliinnkkiinngg  iitt  ttoo  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy,,  aanndd  nnoott  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee..  TThhee  pprreemmiissee  ooff  RRuullee  3377AA  iiss  

tthhaatt  iittss  pprroovviissiioonnss  wwiillll  hhaavvee  ccoommpplleettee  ppaarriittyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  CCCCSS  PPeennssiioonn  RRuulleess  11997722  iinn  aallll  

rreessppeeccttss..  AAnnyy  ddiissttoorrttiioonn  ooff  RRuullee  3377AA  vviiss--àà--vviiss  CCCCSS  PPeennssiioonn  RRuulleess  11997722  iiss  aa  cclleeaarr  bbrreeaacchh  ooff  ttrruusstt  

aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  oonn  wwhhiicchh  RRuullee  3377AA  iiss  ccaarrvveedd  oouutt  aanndd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  wwhhiicchh  aabboouutt  33..55  llaakkhh  

eemmppllooyyeeeess  ggoott  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL  ffrroomm  DDOOTT..  PPaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  GGoovveerrnnmmeenntt  

ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  tteerrmmss  ooff  oorrddeerr  ooff  DDOOPP&&TT  iiss  aa  ccoorroollllaarryy  ttoo  CCCCSS  PPeennssiioonn  RRuulleess  11997722  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  

ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL  hhaass  aallssoo  bbee  jjuusstt  iinn  aaccccoorrddaannccee  ttoo  tthhee  ssaaiidd  oorrddeerr..  FFoorrcciinngg  BBSSNNLL  ttoo  

ppaayy  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aatt  mmaaxxiimmuumm  ooff  ppaayy  ssccaallee  iiss  iinnddiirreecctt  ccoonnttrraavveennttiioonn  ooff  RRuullee  3377  AA  sseeeenn  aanndd  

iinntteerrpprreetteedd  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  CCCCSS  PPeennssiioonn  RRuulleess  11997722..  BBSSNNLL  hhaass  aallrreeaaddyy  ppaaiidd  aabboouutt  RRss  11,,880000  

ccrroorreess  ssiinnccee  22000077  ((330000  ccrroorreess  ppeerr  yyeeaarr))  iinn  eexxcceessss  ooff  wwhhaatt  iitt  iiss  ttoo  lleeggiittiimmaatteellyy  ppaayy  aass  ppeennssiioonn  

ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff    oorrddeerr  ooff  DDOOPP&&TT  ddeerriivveedd  ffrroomm  CCCCSS  PPeennssiioonn  RRuulleess  11997722..  TThhee  eexxiissttiinngg  

DDOOPP&&TT  OOMM  ddaatteedd  1199..1111..22000099  iinn  lleetttteerr  aanndd  ssppiirriitt  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ssoo  tthhaatt  BBSSNNLL  aallssoo  ppaayyss  

ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  aanndd  aann  aaiilliinngg  ssttrraatteeggiicc  tteelleeccoomm  ccoommppaannyy  ooff  tthhee  GGoovvtt..  iiss  nnoott  

ssuubbjjeecctteedd  ttoo  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aanndd  uunnnneecceessssaarriillyy  oovveerrttaaxxeedd  ttoo  jjeeooppaarrddiizzee  iittss  ggrroowwtthh..    
  

RReeiimmbbuurrsseemmeenntt  ooff  LLiicceennssee  ffeeee..  
NNaattiioonnaall  TTeelleeccoomm  PPoolliiccyy  ((NNTTPP))’’9999  ddiidd  nnoott  eennvviissaaggee  rreeccoovveerryy  ooff  aannyy  lliicceennssee  ffeeee  ffrroomm  BBSSNNLL  ((tthheenn  

DDooTT))  iinn  rreessppeecctt  ooff  iittss  ffiixxeedd  lliinnee  sseerrvviicceess..  IInn  rreessppeecctt  ooff  GGSSMM  lliinnee  sseerrvviicceess,,  tthhee  lliicceennssee  ffeeee  wwaass  ttoo  bbee  

ppaaiidd  bbyy  BBSSNNLL  bbuutt  tthhee  ssaammee  wwaass  ttoo  bbee  ffuullllyy  rreeiimmbbuurrsseedd,,  bbeeiinngg  aa  nnaattiioonnaall  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  hhaavviinngg  

iimmmmeennssee  rruurraall  aanndd  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss..  BBSSNNLL  hhaass  bbeeeenn  ppaayyiinngg  tthhee  lliicceennssee  ffeeee  iinn  rreessppeecctt  ooff  bbaassiicc  

sseerrvviicceess  aanndd  cceelllluullaarr  sseerrvviicceess  aallssoo..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  BBSSNNLL  hhaass  ssuuffffeerreedd  aa  ttoottaall  ffiinnaanncciiaall  lloossss  ooff  aabboouutt  

RRss..  2266,,000000//--  ccrroorreess  uupp  ttoo  3311..0033..22001133..  FFuurrtthheerr  iitt  iiss  ffaacciinngg  tthhee  rreeccuurrrriinngg  ffiinnaanncciiaall  lloossss  ooff  RRss..  11220000  

ccrroorreess  ppeerr  aannnnuumm  oonn  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  lliicceennssee  ffeeee  aanndd  RRss..  11775500  ccrroorreess  ttoowwaarrddss  UUSSOO  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppeerr  

aannnnuumm  ccoonnttrraarryy  ttoo  NNTTPP’’9999..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  TTeelleeccoomm  CCoommmmiissssiioonn  iinn  oonnee  ooff  iittss  mmeeeettiinngg  ttooookk  ddeecciissiioonn  

ttoo  rreeiimmbbuurrssee  tthhee  lliicceennssee  ffeeee  ttoo  BBSSNNLL  oonn  iittss  rruurraall  lliinneess..  BBuutt  llaatteerr  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EExxppeennddiittuurree  ddiidd  

nnoott  aaggrreeee  ttoo  tthhiiss  ddeecciissiioonn  aanndd  eevveenn  ttooddaayy  tthhee  lliicceennssee  ffeeee  iiss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  bbeeiinngg  cchhaarrggeedd  ffrroomm  BBSSNNLL  

oonn  tthhee  WWiirreedd  LLiinnee  nneettwwoorrkk  iinn  UUrrbbaann  aanndd  RRuurraall  aarreeaass  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  wwhhiicchh  wwaass  ccrreeaatteedd  bbyy  DDOOTT  aanndd  

wwaass  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  BBSSNNLL  aalloonngg  wwiitthh  iittss  lliiaabbiilliittyy..  HHeennccee,,  tthhee  cchhaarrggiinngg  ooff  lliicceennssee  ffeeee  oonn  DDooTT  nneettwwoorrkk  

iiss  ccoonnttrraarryy  ttoo  NNTTPP’’9999..  TThhee  lliicceennssee  ffeeee  ppaaiidd  bbyy  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbee  rreeiimmbbuurrsseedd..  
  

EExxeemmppttiioonn  ffrroomm  ppaayymmeenntt  ttoo  UUSSOO  FFuunndd  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  
UUnniivveerrssaall  SSeerrvviiccee  OObblliiggaattiioonn  FFuunndd  ((UUSSOO  FFuunndd))  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssttiittuutteedd  ffoorr  eexxppaannssiioonn  aanndd  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  TTeelleeccoomm  sseerrvviicceess  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass  aalloonnee..  BBSSNNLL  iiss  tthhee  oonnllyy  

ooppeerraattoorr  wwhhiicchh  hhaass  iinnvveesstteedd  tthhoouussaannddss  ooff  ccrroorreess  iinn  tthhee  RRuurraall  aanndd  rreemmootteesstt  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  

mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  nneettwwoorrkk  wwiitthh  hhuuggee  ooppeerraattiioonnaall  lloosssseess..  AAllmmoosstt  110000%%  ooff  llaanndd  lliinnee  ccoonnnneeccttiioonnss  iinn  rruurraall  

aanndd  rreemmoottee  aarreeaass  aarree  pprroovviiddeedd  bbyy  BBSSNNLL  wwiitthh  hhuuggee  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeennttss  aanndd  rreeccuurrrriinngg  lloosssseess..  EEvveenn  

aafftteerr  tthhiiss,,  BBSSNNLL  iiss  ffoorrcceedd  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoowwaarrddss  UUSSOO  FFuunndd  ttoo  tthhee  ttuunnee  ooff  tthhoouussaannddss  ooff  ccrroorreess  ppeerr  

yyeeaarr..  

    



 
Page no.6 of 7 

CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  BBSSNNLL  aalloonnee  iiss  mmeeeettiinngg  tthhee  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  GGoovvtt..  aanndd  pprroovviiddiinngg  

110000%%  llaannddlliinnee  ccoonnnneeccttiioonnss  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass,,  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  ppaayyiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  

ttoowwaarrddss  UUSSOO  FFuunndd,,  aass  iitt  iiss  ccoonnssttiittuutteedd  eexxcclluussiivveellyy  ffoorr  eexxppaannssiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  rruurraall  

aarreeaass..  

  

EExxeemmppttiioonn  ffoorr  BBSSNNLL  ffrroomm  ppaayymmeenntt  ttoowwaarrddss  aaddddiittiioonnaall  ssppeeccttrruumm..  
TThhee  pprrooppoossaall  ttoo  cchhaarrggee  BBSSNNLL  ffoorr  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ssppeeccttrruumm  iitt  hhaass  bbeeeenn  aallllootttteedd,,  sshhoouulldd  bbee  ddrrooppppeedd  aass  

BBSSNNLL  iiss  nnoott  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  ppaayy  tthhee  ssaammee..  
  

PPrroovviiddiinngg  sseerrvviicceess  ttoo  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovvttss,,  CCPPSSUUss,,  bbaannkkss  eettcc::  
CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  hhuuggee  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  bbyy  BBSSNNLL  iinn  mmeeeettiinngg  tthhee  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  GGoovvtt..,,  aass  iinn  

tthhee  ccaassee  ooff  AAiirr  IInnddiiaa,,  GGoovvtt  sshhoouulldd  ddiirreecctt  aallll  CCeennttrraall  aanndd  SSttaattee  GGoovvtt  ddeeppaarrttmmeennttss,,  PPSSUUss  aanndd  ppuubblliicc  

sseeccttoorr  BBaannkkss  ttoo  ttaakkee  aallll  tteelleeccoomm  sseerrvviicceess  ffrroomm  BBSSNNLL..  BBSSNNLL  iiss  tthhee  oonnllyy  ooppeerraattoorr  hhaavviinngg  aallll  TTeelleeccoomm  

sseerrvviicceess  lliikkee  llaannddlliinnee  wwiitthh  bbrrooaaddbbaanndd,,  22GG  sseerrvviicceess,,  33GG  sseerrvviicceess  ((bbootthh  ddaattaa  aanndd  vvooiiccee)),,  wwiirreelleessss  

bbrrooaaddbbaanndd,,  ddaattaa  sseerrvviicceess,,  lleeaasseedd  lliinnee  cciirrccuuiittss,,  MMPPLLSS  VVPPNN  sseerrvviicceess,,  CCDDMMAA  sseerrvviicceess  eettcc  eettcc..  BBSSNNLL  

iiss  hhaavviinngg  hhuuggee  ooppttiiccaall  ffiibbrree  nneettwwoorrkk,,  aabbuunnddaanntt  bbaannddwwiiddtthh  ttoo  mmeeeett  aallll  rreeqquuiirreemmeennttss..  TThhiiss  wwiillll  

ddeeffiinniitteellyy  mmeeeett  tthhee  GGoovvtt..  rreeqquuiirreemmeenntt  oonn  sseeccuurriittyy  aassppeeccttss..  
  

RReeffuunndd  tthhee  IInntteerreesstt  oonn  nnoottiioonnaall  llooaann  ooff  RRss..  77550000  ccrroorreess::  
AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  CCoorrppoorraattiizzaattiioonn,,  aa  nnoottiioonnaall  llooaann  ooff  RRss  77550000//--  ccrroorreess  wwaass  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  BBSSNNLL  oonn  

ppaappeerr..  BBSSNNLL  iiss  ffoorrcceedd  ttoo  ppaayy  iinntteerreesstt  @@  1144..55%%  ppeerr  aannnnuumm  oonn  tthhiiss  nnoottiioonnaall  llooaann  aanndd  ssoo  ffaarr  BBSSNNLL  

ppaaiidd  mmoorree  tthhaann  1122,,000000  CCrroorreess  aass  iinntteerreesstt  aalloonnee..  BBSSNNLL  wwaass  rreeaaddyy  ttoo  rreeppaayy  tthhee  eennttiirree  aammoouunntt  wwhheenn  

iitt  wwaass  hhaavviinngg  ccaasshh  rreesseerrvvee  bbuutt  tthhaatt  wwaass  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  tthhee  GGoovvtt..  TThhiiss  nnoottiioonnaall  llooaann  sshhoouulldd  bbee  

wwrriitttteenn  ooffff  aanndd  wwhhaatteevveerr  iinntteerreesstt  BBSSNNLL  ppaaiidd  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  NNoottiioonnaall  LLooaann  rreettuurrnneedd  mmaayy  bbee  rreeffuunnddeedd  

ttoo  BBSSNNLL..    
  

TTrraannssffeerr  ooff  aasssseettss  aanndd  mmaakkiinngg  llaanndd  bbaannkk  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  uuttiilliizzaattiioonn  aass  rreeccoommmmeennddeedd  

bbyy  SSaamm  PPiittrrooddaa  CCoommmmiitttteeee..  
TThhee  aasssseettss  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  BBSSNNLL  oonn  0011..1100..22000000  bbyy  GGoovvtt  iiss  nnoott  yyeett  ttrraannssffeerrrreedd  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  BBSSNNLL..  

BBSSNNLL  iiss  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  aasssseettss  ffoorr  tthhee  llaasstt  1122  yyeeaarrss  aanndd  eevveenn  ppaayyiinngg  ttaaxxeess  ffoorr  tthhee  ssaammee..  SSaamm  

PPiittrrooddaa  CCoommmmiitttteeee  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  tthhee  llaanndd  aanndd  ootthheerr  aasssseettss  iinn  tthhee  nnaammee  

ooff  BBSSNNLL  aanndd  ccrreeaattee  aa  llaanndd  bbaannkk  ffoorr  iittss  ccoommmmeerrcciiaall  uuttiilliizzaattiioonn  wwhhiicchh  mmaakkee  aa  bbuussiinneessss  ccaassee  ffoorr  BBSSNNLL  

ffoorr  iittss  rreevviivvaall..  TThhiiss  pprroocceessss  hhaass  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  iinn  aa  ttiimmee  bboouunndd  mmaannnneerr..      
  

RReevviivvaall  ooff  TTeelleeccoomm  FFaaccttoorriieess..  
BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  sseevveenn  tteelleeccoomm  ffaaccttoorriieess  iinn  KKoollkkaattaa,,  MMuummbbaaii,,  JJaabbaallppuurr  aanndd  BBhhiillaaii,,  wwhhiicchh  aarree  tthhee  

CCoommppaannyy’’ss  iinn  hhoouussee  mmaannuuffaaccttuurriinngg  uunniittss..  TThheeyy  hhaavvee  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  mmaannppoowweerr  nneecceessssaarryy  ttoo  

mmaannuuffaaccttuurree  mmaannyy  iimmppoorrttaanntt  iitteemmss  rreeqquuiirreedd  bbyy  BBSSNNLL..  TThheessee  ffaaccttoorriieess  aarree  ttoottaallllyy  nneegglleecctteedd  aanndd  

BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  sshhoowwiinngg  iinntteerreesstt  ttoo  ppuurrcchhaassee  aallll  tthhee  iitteemmss  ffrroomm  ooppeenn  mmaarrkkeett..  AAtt  pprreesseenntt  

BBSSNNLL  iiss  ppuurrcchhaassiinngg  llaarrggee  qquuaannttiittiieess  ooff  tteelleepphhoonnee  iinnssttrruummeennttss,,  mmooddeemmss,,  bbaatttteerriieess,,  ccaabblleess,,  OOppttiicc  

FFiibbrree  CCaabblleess  eettcc..  ffrroomm  tthhee  ooppeenn  mmaarrkkeett,,  ssppeennddiinngg  hhuuggee  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy..  AA  ssiizzeeaabbllee  aammoouunntt  ooff  

tthhiiss  mmoonneeyy  ccaann  bbee  ssaavveedd,,  iiff  tthheessee  iitteemmss  aarree  mmaannuuffaaccttuurreedd  iinn  BBSSNNLL’’ss  ffaaccttoorriieess..  FFoorr  tthhiiss  aa  nnoommiinnaall  

iinnvveessttmmeenntt  ooff  ccaappiittaall  aanndd  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  aa  ssmmaallll  nnuummbbeerr  ooff  eennggiinneeeerrss  aarree  rreeqquuiirreedd..  IIff  tthhiiss  iiss  ddoonnee,,  

tthhee  tteelleeccoomm  ffaaccttoorriieess  wwiillll  bbeeccoommee  aa  ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee  ffoorr  BBSSNNLL..  
  

CCoommppeennssaattiioonn  ffoorr  CCaabbllee  ddaammaaggee  ffoorr  tthhee  wwoorrkk  eexxeeccuutteedd  bbyy  GGoovvtt..  aaggeenncciieess::  
LLaarrggee  ssccaallee  rrooaadd  wwiiddeenniinngg  aanndd  eexxppaannssiioonn  wwoorrkkss  aarree  ggooiinngg  oonn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  bbyy  ddiiffffeerreenntt  

aaggeenncciieess  lliikkee  NNHHAAII,,  MMeettrroo  eettcc..  DDuurriinngg  tthhee  eexxppaannssiioonn  wwoorrkk,,  hhuuggee  qquuaannttiittyy  ooff  llooccaall  aanndd  ooppttiiccaall  ffiibbrree  

ccaabblleess  aarree  ddaammaaggeedd  bbuutt  pprrooppeerr  ccoommppeennssaattiioonn  iiss  nnoott  ggiivveenn  ttoo  BBSSNNLL  ffoorr  tthhee  rreessttoorraattiioonn  aanndd  rreeppaaiirriinngg  

ooff  tthhee  ddaammaaggeedd  ccaabblleess..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aanndd  ddiiffffeerreenntt  aaggeenncciieess  aarree  nnoott  ppeerrmmiittttiinngg  BBSSNNLL  

ttoo  llaayy  tthhee  ccaabbllee  ttoo  tthhee  nneewwllyy  ddeevveellooppiinngg  aarreeaass..    
  

PPrrooppeerr  ppoolliiccyy  ccoommmmiittmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ttoo  ccoommppeennssaattee  BBSSNNLL  ffoorr  tthhee  ddaammaaggeess  ccaauusseedd  bbyy  

ddiiffffeerreenntt  GGoovvtt..  aaggeenncciieess  aanndd  ffrreeee  RRiigghhtt  ooff  WWaayy  ((RROOWW))  mmaayy  bbee  eennssuurreedd  ffoorr  BBSSNNLL..  
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CCoommppeennssaattiioonn  ffoorr  TTeelleeggrraapphh  sseerrvviicceess..  
BBSSNNLL  iiss  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  TTeelleeggrraapphh  sseerrvviicceess  jjuusstt  ttoo  mmeeeett  tthhee  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  GGoovvtt..,,  

eessppeecciiaallllyy  tthhee  aarrmmeedd  ffoorrcceess  rreessuullttiinngg  iinn  hhuuggee  lloosssseess  ttoo  tthhee  ttuunnee  ooff  RRss..550000//--  ccrroorreess  ppeerr  yyeeaarr..  TThhiiss  

iiss  nnoott  pprrooppeerrllyy  aasssseesssseedd  aanndd  rreeiimmbbuurrsseedd  ttoo  BBSSNNLL..  TThhee  eexxppeennddiittuurree  iinnccuurrrreedd  bbyy  BBSSNNLL  dduurriinngg  tthhee  

ppaasstt  yyeeaarrss  iiss  ttoo  bbee  aasssseesssseedd  aanndd  aaccccuummuullaatteedd  lloosssseess  sshhoouulldd  bbee  rreeiimmbbuurrsseedd  ttoo  BBSSNNLL..  
  

AAbboolliittiioonn  ooff  TTeelleepphhoonnee  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeeess  ((TTAACC))..  
TTeelleepphhoonnee  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeeess  ((TTAACC))  aarree  ffuunnccttiioonniinngg  ffoorr  BBSSNNLL  iinn  aallll  SSSSAAss  //  CCiirrcclleess..  AA  lloott  ooff  

eexxppeennddiittuurree  iiss  ssppeenntt  ffoorr  tthhiiss..  TThhee  TTAACC  wweerree  ccoonnssttiittuutteedd  wwhheenn  tthhee  tteelleepphhoonnee  sseerrvviiccee  wwaass  tthhee  ggoovvtt..  

mmoonnooppoollyy..  NNooww  tthhaatt  tthheerree  aarree  mmaannyy  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ooppeerraattoorrss  wwhheerree  tthheerree  iiss  nnoo  TTAACC..  TThhee  ssyysstteemm  

sshhoouulldd  bbee  aabboolliisshheedd  ssiinnccee  tthheerree  iiss  nnoo  ffuurrtthheerr  uussee..  

  

TThheessee  aarree  ssoommee  ooff  tthhee  ssuuggggeessttiioonnss  tthhaatt  tthhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  &&  AAssssoocciiaattiioonnss  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  

ppllaaccee  bbeeffoorree  tthhee  GGrroouupp  ooff  MMiinniisstteerrss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  rreevviivvaall  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  BBSSNNLL..  WWee  hhooppee  

tthhaatt  tthhee  GGooMM  wwiillll  ffaavvoouurraabbllyy  ccoonnssiiddeerr  tthheemm  aanndd  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  ddeecciissiioonnss..  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
CCooppyy  ttoo::    

  

11..  RReessppeecctteedd  SSrrii..  MMaannmmoohhaann  SSiinngghh  JJii,,  HHoonn’’bbllee  PPMM,,  ffoorr  kkiinndd  iinnffoorrmmaattiioonn  pplleeaassee..    

22..  SSrrii  KKaappiill  SSiibbaall,,  HHoonn  MMOOCC&&IITT,,  GGoovvtt  ooff  IInnddiiaa  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  nn//aa  pplleeaassee..  

33..  SSrrii  AAnnaanndd  SShhaarrmmaa,,  CCoommmmeerrccee  aanndd  IInndduussttrryy  MMiinniisstteerr..  

44..  SSrrii  MMaanniisshh  TTiiwwaarrii,,  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  BBrrooaaddccaassttiinngg  MMiinniisstteerr..  

55..  SSrrii  MMoonntteekk  SSiinngghh  AAlluuwwaalliiaa,,  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  DDeeppuuttyy  CChhaaiirrmmaann,,    

66..  SSrrii  VV  NNaarraayyaannaa  SSwwaammyy,,  MMOOSS,,  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  PPeerrssoonnnneell,,  PPuubblliicc  GGrriieevvaannccee  aanndd  PPeennssiioonnss  

77..  SSrrii..  MM..  FF..  FFaarrooooqquuii,,  SSeeccrreettaarryy//DDooTT  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  pplleeaassee..  

88..  MMss  RRiittaa  TTeeaaoottiiaa,,  AAddddll  SSeeccrreettaarryy//DDOOTT  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  pplleeaassee..  
9. SSrrii  RR..  KK..  UUppaaddhhyyaayy,,  CCMMDD,,  BBSSNNLL  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  pplleeaassee.. 


