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SSuubbjjeecctt::    IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  ffoorr  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ww..ee..ff  
0011..0011..22001177,,  lleefftt  oovveerr  iissssuueess  ooff  22nndd  PPRRCC  aanndd  aabbaannddoonn  tthhee  mmoovvee  ffoorr  
ccrreeaattiioonn  ooff  sseeppaarraattee  TToowweerr  SSuubbssiiddiiaarryy  ffoorrmmaattiioonn..  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,  

BBSSNNLL  wwaass  ffoorrmmeedd  iinn  22000000,,  wwiitthh  tthhee  mmoottttoo  ““WWoorrlldd  ccllaassss  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  TTeelleeccoomm  UUsseerrss  
ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  aatt  aaffffoorrddaabbllee  rraatteess””..  BBSSNNLL  iiss  tthhee  oonnllyy  TTeelleeccoomm  OOppeerraattoorr  mmeeeettiinngg  tthhee  
ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  GGoovvtt  bbyy  pprroovviiddiinngg  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ffaarr  fflluunngg  RRuurraall  aarreeaass,,  NNaaxxaall  
aaffffeecctteedd  aarreeaass,,  HHiillllyy  tteerrrraaiinn,,  NNoorrtthh  EEaasstt  rreeggiioonn,,  JJaammmmuu  &&  KKaasshhmmiirr,,  AAnnddaammaann  &&  NNiiccoobbaarr  
IIssllaannddss,,  LLaakksshhaaddwweeeepp  eettcc..  AAllll  ootthheerr  PPrriivvaattee  OOppeerraattoorrss  ccoonncceennttrraatteedd  tthheeiirr  bbuussiinneessss  iinn  
ppootteennttiiaall  uurrbbaann  aarreeaass,,  lleeaavviinngg  tthhee  ddiiffffiiccuulltt  tteerrrraaiinnss  aanndd  lloossss  mmaakkiinngg  aarreeaass  mmeennttiioonneedd  aabboovvee  
ttoo  tthhee  CCPPSSUU,,  BBSSNNLL..  BBSSNNLL  iiss  mmeeeettiinngg  tthhee  sseerrvviiccee  oobblliiggaattiioonn  iinn  ffaarr  fflluunngg  aanndd  RRuurraall  
aarreeaass,,  HHiillllyy  tteerrrraaiinnss,,  NNoorrtthh  EEaasstt  rreeggiioonnss  eettcc,,  iinnccuurrrriinngg  hhuuggee  lloosssseess  ttoo  tthhee  ttuunnee  ooff  
tthhoouussaannddss  ooff  CCrroorreess  ooff  rruuppeeeess  wwiitthhoouutt  aannyy  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  GGoovvtt..  DDuuee  
ttoo  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonn,,  hhuuggee  mmaannppoowweerr  iiss  eemmppllooyyeedd  iinn  rruurraall  sseeccttoorr..  IInn  ssppiittee  ooff  tthhiiss  hhuuggee  
eexxppeennddiittuurree  oonn  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonn,,  BBSSNNLL  hhaass  eeaarrnneedd  ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiitt  ssiinnccee  llaasstt  tthhrreeee  
ccoonnsseeccuuttiivvee  yyeeaarrss..    

SSiinnccee  22000022--0033,,  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbee  sseeeenn  aass  aa  ttaarriiffff  rreegguullaattoorr  vviiss--àà--vviiss  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tteelleeccoomm  
uusseerrss  bbyy  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss..  TTiillll  tthhee  eennttrryy  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  iinnttoo  mmoobbiillee  sseeccttoorr  iinn  22000022--0033,,  
PPrriivvaattee  OOppeerraattoorrss  cchhaarrggeedd  RRss  1166//--  ppeerr  mmiinnuuttee  ffoorr  oouuttggooiinngg  ccaallllss  aanndd  RRss..  88//--  ppeerr  mmiinnuuttee  ffoorr  
iinnccoommiinngg  ccaallllss..  TThheeyy  wweerree  ssllaasshheedd  ttoo  RRss..  22..4400//--  ppeerr  mmiinnuuttee  ffoorr  oouuttggooiinngg  ccaallll  wwiitthh  ffrreeee  
iinnccoommiinngg  ccaallll  wwhheenn  MMTTNNLL  aanndd  BBSSNNLL  llaauunncchheedd  mmoobbiillee  sseerrvviicceess..    

DDuurriinngg  nnaattuurraall  ccaallaammiittyy,,  BBSSNNLL  iiss  tthhee  ssoollee  ooppeerraattoorr,,  tthhee  GGoovvtt  aanndd  ppuubblliicc  ccaann  rreellyy  uuppoonn  ffoorr  
pprroovviiddiinngg  sseerrvviicceess  aanndd  ttoo  hheellpp  rreelliieeff  wwoorrkkss..  BBSSNNLL  pprroovviiddeess  sseerrvviicceess  wwiitthhoouutt  llooookkiinngg  iinnttoo  
pprrooffiittaabbiilliittyy..  TThhiiss  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  dduurriinngg  tthhee  rreecceenntt  fflloooodd  aatt  CChheennnnaaii,,  ffllaasshh  fflloooodd  aatt  
LLeehh,,  fflloooodd  aatt  UUttttaarraakkhhaanndd  aanndd  KKaasshhmmiirr,,  CCyycclloonnee  aatt  VViizzhhaakkhhaappaattnnaamm,,  OOddiisshhaa  aanndd  TTssuunnaammii  
iinn  AA&&NN  eettcc..    

BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  hhuuggee  ooppttiiccaall  FFiibbrree  nneettwwoorrkk  aatt  tthhee  nnooookk  aanndd  ccoorrnneerr  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  BBSSNNLL  OOFF  
ccaabbllee  iiss  ppaassssiinngg  tthhrroouugghh  aallll  DDiisstt  HHQQss,,  TTaalluukk  HHQQss,,  BBlloocckk  HHQQss  aanndd  eevveenn  rreemmoottee  PPaanncchhaayyaatthhss..  
OOnn  tthhiiss  ssttrreennggtthh  ooff  BBSSNNLL,,  hhaavviinngg  mmaaxxiimmuumm  OOFF  ccaabbllee  ccoonnnneeccttiivviittyy  iinn  tthhee  RRuurraall  aarreeaass,,  tthhee  
pprreessttiiggiioouuss  GGoovvtt  pprroojjeecctt  ooff  DDiiggiittaall  IInnddiiaa  iiss  ggeettttiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  CCoonnssiiddeerriinngg  
tthhee  mmaaxxiimmuumm  OOFF  ccaabbllee  ccoonnnneeccttiivviittyy  iinn  tthhee  RRuurraall  aarreeaass,,  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  NNOOFFNN  PPrroojjeecctt  
((BBhhaarrttNNeett))  iiss  aallllootttteedd  ttoo  BBSSNNLL..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  NNOOFFNN  wwoorrkk,,  NNeettwwoorrkk  FFoorr  SSppeeccttrruumm  ((NNFFSS))  
pprroojjeecctt  ffoorr  tthhee  DDeeffeennssee,,  LLeefftt  WWiinngg  EExxttrreemmiissmm  ((LLWWEE))  PPrroojjeecctt  aanndd  NNoorrtthh  EEaasstt  PPrroojjeecctt  iiss  
eexxeeccuutteedd  bbyy  BBSSNNLL..  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  ppllaayyiinngg  vviittaall  aanndd  pprroommiinneenntt  rroollee  iinn  tthhee  ccoommpplleettiioonn  
ooff  tthheessee  pprreessttiiggiioouuss  pprroojjeeccttss  ooff  tthhee  GGoovvtt  lliikkee  ppllaannnniinngg,,  ssuurrvveeyy,,  pprroojjeecctt  eexxeeccuuttiioonn,,  tteessttiinngg  
aanndd  aacccceeppttaannccee,,  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  nneettwwoorrkk  eettcc..  



LLaasstt  ffeeww  yyeeaarrss,,  BBSSNNLL  iiss  iinn  tthhee  rreevviivvaall  ppaatthh  aanndd  ggrroowwiinngg  wwiitthh  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  
GGoovvtt..  TThhee  eemmppllooyyeeeess  ffuullllyy  ddeeddiiccaatteedd  ffoorr  tthhee  ggrroowwtthh  aanndd  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  
mmaannaaggeemmeenntt  iinn  iittss  eevveerryy  iinniittiiaattiivvee..  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  oobbsseerrvveedd  ““CCuussttoommeerr  DDeelliigghhtt  yyeeaarr””  
aanndd  ““SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee  ((SSWWAASS))””  pprrooggrraammmmeess  wwiitthh  ssppeecciiaall  ffooccuuss  oonn  qquuaalliittyy  ooff  
sseerrvviiccee,,  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn  aanndd  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..  AAss  aa  rreessuulltt,,  BBSSNNLL  rreeccoorrddeedd  
ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiitt  ffoorr  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  ii..ee..  22001144--1155  aanndd  22001155--1166  ffoorr  RRss  667722  
CCrr  aanndd  RRss  33885544  CCrr..  DDuurriinngg  22001166--1177  aallssoo,,  BBSSNNLL  iiss  iinn  ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiitt..  DDuuee  ttoo  tthhee  
hhuuggee  ddeepprreecciiaattiioonn  ooff  aabboouutt  77,,000000  ttoo  88,,000000  CCrroorreess  oonn  tthhee  vvaalluuee  ooff  iittss  aasssseettss,,  bbaallaannccee  sshheeeett  
ooff  BBSSNNLL  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  nneeggaattiivvee..  EEvveenn  llaasstt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr,,  wwhheenn  aallll  ootthheerr  tteelleeccoomm  
ooppeerraattoorrss  rreeccoorrddeedd  ddiipp  iinn  tthhee  rreevveennuuee  bbyy  3300%%  ttoo  4400%%,,  BBSSNNLL  ccoouulldd  iimmpprroovvee  tthhee  mmaarrkkeett  
sshhaarree,,  wwiitthhoouutt  aannyy  ddiipp  iinn  tthhee  rreevveennuuee..  AAllll  ooppeerraattoorrss  ssuuffffeerreedd  bbaaddllyy  oonn  bbuussiinneessss  dduuee  ttoo  
ddeemmoonneettiizzaattiioonn,,  eennttrryy  ooff  RReelliiaannccee  JJiioo  wwiitthh  iilllleeggaall  ffrreeee  ooffffeerrss  aanndd  pprreeddaatteedd  pprriicciinngg  eettcc..  

BBSSNNLL  sseeeekkss  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarreeaass  wwhhiicchh  wwiillll  
aacccceelleerraattee  tthhee  ggrroowwtthh  aanndd  BBSSNNLL  ccaann  bbee  oonnccee  aaggaaiinn  ppoossiittiioonneedd  aass  aa  ssttrraatteeggiicc  aanndd  
pprrooffiitt  mmaakkiinngg  CCPPSSUU..    

II..  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  ffoorr  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  ffuullll  1155%%  ffiittmmeenntt..  BBSSNNLL  iiss  iinn  
rreevviivvaall  mmooddee  aanndd  tthhee  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  bbee  ffuurrtthheerr  mmoottiivvaatteedd..  CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  
ssttrraatteeggiicc  iimmppoorrttaannccee  ooff  BBSSNNLL  wwhhiicchh  mmeeeettss  tthhee  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  GGoovvtt..,,  
tthhee  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ccllaauussee  ooff  33rrdd  PPRRCC  nneeeeddss  ttoo  bbee  eexxeemmpptteedd  ffoorr  BBSSNNLL..  

BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  tthhee  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  dduuee  ttoo  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ccllaauussee  eevveenn  
aafftteerr  aa  ssppaann  ooff  1100  yyeeaarrss  wwhheerree  aass  nnoo  ssuucchh  ccoonnddiittiioonnss  eexxiissttss  iinn  rreessppeecctt  ooff  GGoovvtt  eemmppllooyyeeeess,,  
eemmppllooyyeeeess  ooff  bbaannkkiinngg  sseeccttoorr,,  IInnssuurraannccee  sseeccttoorr  eettcc..  EEvveenn  ffoorr  lloossss  mmaakkiinngg  bbaannkkss,,  wwaaggee  
rreevviissiioonn  ttaakkeenn  ppllaaccee..  IInn  ootthheerr  sseeccttoorrss  lliikkee  bbaannkkiinngg  sseeccttoorr,,  IInnssuurraannccee  sseeccttoorr  aanndd  GGoovvtt  sseeccttoorr,,  
pprrooffiittaabbiilliittyy  oorr  aaffffoorrddaabbiilliittyy  aarree  nnoott  aatt  aallll  aa  ccrriitteerriiaa  ttoo  ddeecciiddee  tthhee  ppaayy  rreevviissiioonn..  

WWee  ffeeeell  tthhaatt  BBSSNNLL  rreeqquuiirreess  ssppeecciiaall  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aatt  tthhiiss  ssttaaggee  wwhheenn  iitt  iiss  uunnddeerr  rreevviivvaall  
mmooddee,,  uunnddeerr  ffiieerrccee  ccoommppeettiittiioonn..  BBSSNNLL  BBooaarrdd  rreeccoommmmeennddeedd  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  wwiitthh  
1155%%  ffiittmmeenntt  aanndd  sseenntt  tthhee  pprrooppoossaall  ttoo  tthhee  GGoovvtt  ffoorr  aapppprroovvaall..  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  
eexxpprreesssseedd  iittss  rreeaaddiinneessss  ttoo  mmeeeett  tthhee  aaddddiittiioonnaall  eexxppeennddiittuurree  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ppaayy  
rreevviissiioonn  tthhrroouugghh  iinntteerrnnaall  rreessoouurrcceess,,  wwiitthhoouutt  aannyy  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  GGoovvtt..  PPaayy  
RReevviissiioonn  iiss  aabbssoolluutteellyy  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmoottiivvaattee  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  ffuullllyy  iinnvvoollvveedd  iinn  
tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  OOuutt  ooff  11..8855  llaakkhh  eemmppllooyyeeeess,,  11..55  llaakkhh  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  aarree  GGoovvtt  
eemmppllooyyeeeess  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL  aafftteerr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  oonn  0011..1100..22000000..  AAfftteerr  BBSSNNLL  
ffoorrmmaattiioonn,,  BBSSNNLL  ppaaiidd  aabboouutt  11..7766  llaakkhh  CCrroorreess  aass  ssaallaarryy  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  iittss  oowwnn  
rreessoouurrcceess  aanndd  ssaavveedd  tthhaatt  mmuucchh  mmoonneeyy  ffoorr  tthhee  GGoovvtt  eexxcchheeqquueerr..  TThhuuss  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn,,  wwiitthh  1155%%  ffiittmmeenntt  bbeenneeffiitt  iinn  BBSSNNLL,,  iiss  mmuusstt  ttoo  kkeeeepp  tthhee  eemmppllooyyeeeess  
mmoottiivvaatteedd  aanndd  ttoo  ttuurrnn  aarroouunndd  BBSSNNLL..  

IIII..  AAbbaannddoonn  tthhee  mmoovvee  ffoorr  TToowweerr  SSuubbssiiddiiaarryy  ffoorrmmaattiioonn::  

TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ooffff  llooaadd  mmoosstt  ppoowweerrffuull  aanndd  ppootteennttiiaall  aasssseettss  ooff  BBSSNNLL,,  6666,,000000  
mmoobbiillee  ttoowweerrss,,  ggrraavveellyy  tthhrreeaatteennss  ttoo  ddeecceelleerraattee  aann  ootthheerrwwiissee  aacccceelleerraattiinngg  ggrroowwtthh  ooff  BBSSNNLL,,  
bbeessiiddeess  eennddaannggeerriinngg  iittss  vveerryy  eexxiisstteennccee..  IItt  wwiillll  lleeaadd  ttoo  ddiissiinnvveessttmmeenntt  aanndd  eevveennttuuaallllyy  
pprriivvaattiizzaattiioonn  ooff  tthhee  mmoosstt  ssttrraatteeggiicc  aanndd  pprreessttiiggiioouuss  CCPPSSUU  wwhhiicchh  eennaabbllee  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
ssuucccceessssffuullllyy  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  iimmpplleemmeenntt  tteelleeccoomm  ppoolliicciieess,,  mmaaiinnttaaiinn  ccoommppeettiittiivveenneessss  iinn  tthhee  
tteelleeccoomm  mmaarrkkeett  aanndd  ddeeffeeaatt  ccaarrtteelliizzaattiioonn  ooff  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  aanndd  aallssoo  ttoo  mmeeeett  ssoocciiaall  
oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  tteelleeccoomm  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  aann  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  aanndd  eexxeemmppllaarryy  
mmaannnneerr..  IInn  tthhee  nnaammee  ooff  mmoonneettiizzaattiioonn  ooff  aasssseettss,,  BBSSNNLL  ccaannnnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ggeett  
ddiissiinntteeggrraatteedd..  TToowweerr  sshhaarriinngg  ggrroowwtthh  ooff  BBSSNNLL  iiss  aacccceelleerraattiinngg  aatt  ssaattiissffaaccttoorryy  pprrooppoorrttiioonn  ooff  
2255%%  aanndd  tthhiiss  ccaann  bbee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnccrreeaasseedd  wwiitthhoouutt  ffiiddddlliinngg  wwiitthh  tthhee  eexxiissttiinngg  ssttrruuccttuurree  ooff  
BBSSNNLL  iinn  aannyy  wwaayy  wwhhaattssooeevveerr..  TThhiiss  mmoovvee  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ffoorrmm  TToowweerr  SSuubbssiiddiiaarryy  wwiillll  



ddiissiinntteeggrraattee  aanndd  wweeaakkeenn  BBSSNNLL..  TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  TToowweerr  ssuubbssiiddiiaarryy  sshhoouulldd  
iimmmmeeddiiaatteellyy  bbee  aabbaannddoonneedd..  

  

WWiitthh  kkiinndd  rreeggaarrddss,,  

  

  

YYoouurrss  ffaaiitthhffuullllyy,,  

  


