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SShhrrii  NNaarreennddrraa  MMooddii  jjii,,  

HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ooff  IInnddiiaa,,  
SSoouutthh  BBlloocckk,,  RRaaiissiinnaa  HHiillll  

NNeeww  DDeellhhii  --  111100  001111  

  

RReessppeecctt  SSiirr,,    

  

SSuubb::  --    QQuueerryy  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr’’ss  OOffffiiccee  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  CClloossuurree,,  TTrraannssffeerr  ttoo  SSttaatteess,,  SSttaattuuss  eettcc..,,  iinn  

rreessppeecctt  ooff  BBSSNNLL  ––  rreegg..  

  

RReeff::  --  PPMMOO  IIDD  NNoo..44554422226677//PPMMOO//22001166--EESS..II  ddaatteedd  3300tthh  DDeecceemmbbeerr,,  22001166  

  

TThhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  tthhee  uummbbrreellllaa  oorrggaanniissaattiioonn  ooff  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  

BBSSNNLL,,  wwiisshheess  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  aabboovvee  rreeffeerrrreedd  lleetttteerr  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr’’ss  OOffffiiccee,,  vviiddee  

wwhhiicchh  tthhee  PPMMOO  hhaass  ccaalllleedd  ffoorr  ssttaattuuss  rreeppoorrtt,,  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  oonn  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  NNiittii  AAaayyoogg’’ss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  ffoorr  tthhee  CClloossuurree,,  TTrraannssffeerr  ttoo  SSttaatteess,,  SSttaattuuss  eettcc..,,  ooff  

BBSSNNLL  aanndd  IITTII  LLiimmiitteedd..  TThhee  eennttiirree  22..2255  llaakkhh  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL  aarree  sshheellll--sshhoocckkeedd  ttoo  kknnooww  

tthhaatt  ssuucchh  aa  ssttaattuuss  rreeppoorrtt  iiss  ccaalllleedd  ffoorr  bbyy  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr’’ss  OOffffiiccee  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  CClloossuurree,,  eettcc..,,  ooff  

BBSSNNLL..    

  

IItt  iiss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt  rreeppoorrttss  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  mmeeddiiaa  iinn  JJuullyy  llaasstt  yyeeaarr  tthhaatt,,  tthhee  NNiittii    AAaayyoogg  wwaass  

pprrooppoossiinngg  ttoo  ssttaarrtt  ddiissiinnvveessttmmeenntt  iinn  BBSSNNLL,,  tthhrroouugghh  tthhee  ssttrraatteeggiicc  ssaallee  rroouuttee..  WWhheenn  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  

eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  pprrootteesstt,,  tthhee  NNiittii  AAaayyoogg  iimmmmeeddiiaatteellyy  iissssuueedd  aa  pprreessss  ssttaatteemmeenntt,,  ccllaarriiffyyiinngg  tthhaatt  iitt  wwaass  nnoott  

hhaavviinngg  aannyy  pprrooppoossaall  ttoo  ssttaarrtt  ddiissiinnvveessttmmeenntt  iinn  BBSSNNLL,,  tthhrroouugghh  ssttrraatteeggiicc  ssaallee..  HHoowweevveerr,,  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  

rreeffeerreennccee  rreevveeaallss  bbeeyyoonndd  aannyy  ddoouubbtt  tthhaatt,,  ccoovveerrtt  sstteeppss  aarree  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  NNiittii  AAaayyoogg  aanndd  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt,,  ffoorr  tthhee  ddiissiinnvveessttmmeenntt  //  pprriivvaattiissaattiioonn  ooff  BBSSNNLL..  TThhee  FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  

wwiisshheess  ttoo  rreeccoorrdd  iitt’’ss  ssttrroonnggeesstt  pprrootteesstt  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  mmoovveess  ooff  tthhee  NNiittii  AAaayyoogg  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..    

  

TTiimmee  aanndd  aaggaaiinn,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  eemmpphhaassiisseedd  tthhaatt,,  aa  ssttrroonngg  ggoovveerrnnmmeenntt  tteelleeccoomm  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  iiss  tthhee  nneeeedd  ooff  

tthhee  ccoouunnttrryy..  IItt  hhaass  bbeeeenn  pprroovveedd  bbeeyyoonndd  ddoouubbttss  tthhaatt,,  wwhheenneevveerr  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess,,  ssuucchh  aass  tthhee  CChheennnnaaii  

ffllooooddss,,  tthhee  VViissaakkhhaappaattnnaamm  ccyycclloonnee,,  eettcc..,,  ssttrruucckk  tthhee  ccoouunnttrryy,,  iitt  wwaass  oonnllyy  BBSSNNLL  wwhhiicchh  hhaass  hheellppeedd  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  iitt’’ss  rreelliieeff  aanndd  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss..  IInn  ffaacctt,,  iinn  mmaannyy  ooff  ssuucchh  ooccccaassiioonnss,,  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  

hhaavvee  sshhuutt  ddoowwnn  tthheeiirr  sseerrvviicceess,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  pprrootteecctt  tthheeiirr  eeqquuiippmmeennttss  aanndd  iinnssttaallllaattiioonnss..  FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  oonnllyy  
tthhee  BBSSNNLL  wwhhiicchh  hhaass  ccoommee  ffoorrwwaarrdd  ttoo  pprroovviiddee  tteelleeccoomm  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  nnaaxxaall  ––  aaffffeecctteedd  aarreeaass..  HHeennccee,,  iitt  iiss  

nneeeeddlleessss  ttoo  ssaayy  tthhaatt,,  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  ssttrroonngg  BBSSNNLL  iiss  tthhee  nneeeedd  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..    

  

IItt  iiss  aallssoo  ppeerrttiinneenntt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt  BBSSNNLL  wwaass  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  wweeaakkeenneedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  UUPPAA  
ggoovveerrnnmmeenntt..  BBSSNNLL  wwaass  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  pprrooccuurree  eeqquuiippmmeennttss,,  ffoorr  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  iitt’’ss  mmoobbiillee  nneettwwoorrkkss,,  ffoorr  

aallmmoosstt  77  yyeeaarrss,,  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  22000066..  TThhiiss  wwaass  tthhee  ppeerriioodd  wwhheenn  tthhee  ccoouunnttrryy  wwiittnneesssseedd  eexxppoonneennttiiaall  ggrroowwtthh  iinn  

tthhee  mmoobbiillee  sseeggmmeenntt..  IInn  aa  ccaallccuullaatteedd  mmaannnneerr,,  BBSSNNLL  wwaass  ddeenniieedd  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ggaaiinn  ffrroomm  tthhiiss  ggrroowwtthh..  TThhiiss  iiss  

tthhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  ddoowwnn--ffaallll  ooff  BBSSNNLL,,  dduuee  ttoo  wwhhiicchh  iitt  bbeeccaammee  aa  lloossss  mmaakkiinngg  eennttiittyy..  HHoowweevveerr,,  dduuee  ttoo  tthhee  
aapppprreecciiaabbllee  sstteeppss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  ccoonnssttrruuccttiivvee  rroollee  bbeeiinngg  ppllaayyeedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess  

aanndd  tthheeiirr  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  BBSSNNLL  iiss  wwiittnneessssiinngg  aa  ttuurrnn--aarroouunndd  nnooww..  AAppaarrtt  ffrroomm  ttaakkiinngg  ssuubbssttaannttiiaall  sstteeppss  

ffoorr  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  nneettwwoorrkkss,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  aallssoo  aaddoopptteedd  mmaannyy  iinnnnoovvaattiivvee  mmaarrkkeettiinngg  ssttrraatteeggiieess  

ssuucchh  aass  ““FFrreeee  RRooaammiinngg””,,  ““NNiigghhtt  FFrreeee  CCaalllliinngg””,,  eettcc..,,  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeccoommee  aa  bbiigg  hhiitt  aammoonngg  tthhee  ppeeooppllee..  OOnn  tthheeiirr  

ppaarrtt,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  rraalllliieedd  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  iimmpprroovviinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviicceess  



aanndd  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn..  IItt  iiss  wwoorrtthh  mmeennttiioonniinngg  hheerree  tthhaatt,,  bbootthh  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt,,  aass  wweellll  aass  

tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  hhaavvee  jjooiinnttllyy  llaauunncchheedd  aa  mmoovveemmeenntt  ccaalllleedd  ““SSeerrvviiccee  WWiitthh  AA  SSmmiillee””  ((SSWWAASS))  ffrroomm  

JJaannuuaarryy,,  22001166  oonnwwaarrddss,,  wwhhiicchh  hhaass  ggoonnee  aa  lloonngg  wwaayy  iinn  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  rreevveennuuee,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ccuussttoommeerr  bbaassee  

ooff  BBSSNNLL..    

  

AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  aabboovvee  ssttaatteedd  aaccttiivviittiieess,,  BBSSNNLL  wwhhiicchh  rraann  iinn  ttoo  aann  ooppeerraattiioonnaall  lloossss  ooff  RRss..669911  ccrroorree  iinn  22001133––

1144,,  eeaarrnneedd  aann  ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiitt  ooff  RRss..667722  ccrroorree  iinn  22001144--1155..  TThhiiss  ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiitt  hhaass  ffuurrtthheerr  iinnccrreeaasseedd  ttoo  

RRss..33,,885544//--  ccrroorree  iinn  22001155--1166..  TThhee  qquuaalliittyy  ooff  BBSSNNLL’’ss  sseerrvviicceess,,  wwhhiicchh  wwaass  sseevveerreellyy  ccrriittiicciisseedd  oonnccee,,  hhaass  ggrreeaattllyy  
iimmpprroovveedd  nnooww,,  aanndd  iiss  aaccccrreeddiitteedd  bbyy  nnoonnee  eellssee  tthhaann  tthhee  TTRRAAII..  BBSSNNLL  hhaass  ssttaarrtteedd  ccoommppeettiinngg  wwiitthh  ootthheerr  pprriivvaattee  

ooppeerraattoorrss  iinn  pprroovviiddiinngg  hhiigghheesstt  nnuummbbeerr  ooff  mmoobbiillee  ccoonnnneeccttiioonnss,,  mmoonntthh  wwiissee..  IInn  tteerrmmss  ooff  mmaarrkkeett  sshhaarree,,  BBSSNNLL  

hhaass  rriisseenn  ttoo  tthhee  44tthh  ppllaaccee..  TTwwoo  yyeeaarrss  bbaacckk,,  iitt  wwaass  iinn  tthhee  66tthh  ppllaaccee..  IItt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  hheerree  tthhaatt,,  

BBSSNNLL  hhaass  mmaaddee  aallll  tthheessee  iimmpprroovveemmeennttss  wwiitthhoouutt  aannyy  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  

  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  II  aappppeeaall  ttoo  yyoouu  ssiirr,,  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL,,  ttoo  kkiinnddllyy  ddrroopp  

aallll  pprrooppoossaallss  ffoorr  tthhee  ddiissiinnvveessttmmeenntt  aanndd  pprriivvaattiissaattiioonn  //  cclloossuurree  ooff  BBSSNNLL,,  iinn  tthhee  wwiiddeerr  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  nnaattiioonn  

aanndd  tthhee  ppeeooppllee..  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu..  

  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,    

  

  

  

  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

CCoonnvveenneerr,,  

FFoorruumm  ooff  BBSSNNLL  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss..  

MMoobbiillee  NNoo::  99886688223311111133  

  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  MMaannoojj  SSiinnhhaa  jjii,,  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011  

      ((22))  SShhrrii  JJ..SS..  DDeeeeppaakk,,  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011  

      ((33))  SShhrrii  NN..  SSiivvaassaaiillaamm,,  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

      ((44))  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


