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PPrreessss  ssttaatteemmeenntt  
  
BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  ((BBSSNNLLEEUU))  iiss  iissssuuiinngg  tthhiiss  pprreessss  ssttaatteemmeenntt  ttoo  cclleeaarr  cceerrttaaiinn  ccoonnffuussiioonnss  ccrreeaatteedd  bbyy  
tthhee  lleetttteerr  ddaatteedd  1177tthh  JJuunnee,,  22001199,,  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss..  IInn  tthhaatt  lleetttteerr,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ssttaatteedd  tthhaatt,,  tthhee  ccoommppaannyy’’ss  ffiinnaanncciiaall  
ppoossiittiioonn  wwaass  ccrriittiiccaall  aanndd  tthhaatt  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarriieess  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuunnee,,  22001199,,  aass  wweellll  aass  
ccoonnttiinnuuiinngg  wwiitthh  tthhee  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  wwoouulldd  bbee  ddiiffffiiccuulltt,,  wwiitthhoouutt  iimmmmeeddiiaattee  iinnffuussiioonn  ooff  aaddeeqquuaattee  
lliiqquuiiddiittyy..  BBaasseedd  oonn  tthhiiss  lleetttteerr,,  mmaannyy  mmeeddiiaa  rreeppoorrttss  aarree  aappppeeaarriinngg,,  wwhhiicchh  aarree  mmiisslleeaaddiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  aass  
wweellll  aass  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc..  OOnnee  mmeeddiiaa  rreeppoorrtt  hhaass  eevveenn  ggoonnee  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  aaddvviissiinngg  BBSSNNLL’’ss  ccuussttoommeerrss  ttoo  
mmiiggrraattee  ttoo  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess..    
  
IItt  iiss  nnoott  oonnllyy  BBSSNNLL,,  bbuutt  tthhee  eennttiirree  tteelleeccoomm  sseeccttoorr  iiss  iinn  tthhee  IICCUU..  SSeevveerree  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  hhaass  ggrriippppeedd  tthhiiss  
sseeccttoorr,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  pprreeddaattoorryy  pprriicciinnggss  bbeeiinngg  pprraaccttiicceedd  bbyy  RReelliiaannccee  JJiioo..  EEvveerr  ssiinnccee  iitt  ssttaarrtteedd  iitt’’ss  sseerrvviicceess  
iinn  SSeepptteemmbbeerr,,  22001166,,  iitt  iiss  ooffffeerriinngg  sseerrvviicceess  aatt  bbeellooww  ccoosstt  pprriiccee..  RReelliiaannccee  JJiioo,,  wwhhiicchh  iiss  hhaavviinngg  hhuuggee  ffiinnaanncciiaall  
mmuussccllee,,  iiss  aaddooppttiinngg  tthhiiss  ssttrraatteeggyy,,  wwiitthh  tthhee  vviieeww  ttoo  eelliimmiinnaattee  iitt’’ss  ccoommppeettiittoorrss..  IItt  iiss  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  TTRRAAII  aarree  eexxtteennddiinngg  tthheeiirr  ttaacciitt  ssuuppppoorrtt  ttoo  JJiioo..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  tthhee  rreevveennuuee  eeaarrnniinnggss  
ooff  aallll  tthhee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess,,  iinncclluuddiinngg  tthhaatt  ooff  BBSSNNLL,,  hhaavvee  sstteeeeppllyy  ffaalllleenn..  MMaannyy  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess  lliikkee  
AAiirrcceell,,  TTaattaa  TTeelleesseerrvviicceess,,  AAnniill  AAmmbbaannii’’ss  RReelliiaannccee  IInnffooccoomm,,  TTeelleennoorr,,  eettcc..,,  aarree  aallrreeaaddyy  cclloosseedd  ddoowwnn,,  dduuee  ttoo  
tthhee  bbrruuttaall  ttaarriiffff  wwaarr  ssttaarrtteedd  bbyy  RReelliiaannccee  JJiioo..    
  
TThhoossee  wwhhoo  ttaallkk  aabboouutt  BBSSNNLL’’ss  eeffffiicciieennccyy,,  sshhoouulldd  nnoott  ffoorrggeett  oonnee  tthhiinngg..  IItt  iiss  tthhee  ssaammee  BBSSNNLL,,  wwiitthh  oonnee  llaakkhh  
eemmppllooyyeeeess  mmoorree  oonn  iitt’’ss  rroollllss,,  hhaadd  eeaarrnneedd  RRss..1100,,000000  ccrroorree  nneett  pprrooffiitt  iinn  22000044--0055..  HHoowweevveerr,,  tthheerreeaafftteerr,,  tthhee  
UUPPAA  ggoovveerrnnmmeenntt  ddiidd  nnoott  aallllooww  BBSSNNLL  ttoo  pprrooccuurree  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  77  lloonngg  yyeeaarrss,,  ffoorr  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  iitt’’ss  
nneettwwoorrkkss..  AAllll  tthhee  tteennddeerrss  ffllooaatteedd  bbyy  BBSSNNLL,,  wweerree  ccaanncceelllleedd  oonnee  aafftteerr  aannootthheerr..  TThhiiss  hhaass  sseevveerreellyy  rreettaarrddeedd  
BBSSNNLL’’ss  ggrroowwtthh..    
  
DDeessppiittee  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ssaabboottaaggee,,  BBSSNNLL  wwaass  ppeerrffoorrmmiinngg  wweellll  ttiillll  tthhee  eennttrryy  ooff  RReelliiaannccee  JJiioo..  IItt  wwaass  
ccoonnttiinnuuoouussllyy  eeaarrnniinngg  ooppeerraattiinngg  pprrooffiittss  ffrroomm  tthhee  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  22001144--1155  oonnwwaarrddss..  IInn  hhiiss  IInnddeeppeennddeennccee  DDaayy  
ssppeeeecchh  aallssoo,,  mmaaddee  iinn  22001155,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  SShhrrii  NNaarreennddrraa  MMooddii,,  aacckknnoowwlleeddggeedd  wwiitthh  pprriiddee  
tthhaatt,,  BBSSNNLL  hhaadd  ssttaarrtteedd  mmaakkiinngg  ooppeerraattiinngg  pprrooffiitt..                    
  
DDeessppiittee  iitt’’ss  pprreesseenntt  ffiinnaanncciiaall  ddiiffffiiccuullttiieess,,  BBSSNNLL  iiss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  eexxppaannddiinngg  iitt’’ss  mmoobbiillee  ccuussttoommeerr  bbaassee..  FFoorr  
eexxaammppllee,,  iinn  22001177––1188,,  BBSSNNLL’’ss  mmoobbiillee  ccuussttoommeerrss  ggrreeww  bbyy  1111..55%%,,  wwhheerreeaass  AAiirrtteell’’ss  mmoobbiillee  ccuussttoommeerrss  ggrreeww  
bbyy  oonnllyy  99..55%%,,  VVooddaaffoonnee’’ss  ggrreeww  bbyy  33..88%%  aanndd  IIddeeaa’’ss  ggrreeww  bbyy  oonnllyy  33..22%%..  EEvveenn  iinn  AApprriill,,  22001199,,  BBSSNNLL  hhaass  
aaddddeedd  22,,3322,,448877  nneeww  mmoobbiillee  ccuussttoommeerrss,,  wwhheerreeaass,,  AAiirrtteell  hhaass  lloosstt  2299,,5522,,220099  mmoobbiillee  ccuussttoommeerrss  aanndd  
VVooddaaffoonnee  IIddeeaa  hhaass  lloosstt  1155,,8822,,114422  mmoobbiillee  ccuussttoommeerrss..      
  
SSppeeaakkiinngg  ffiinnaanncciiaallllyy  aallssoo,,  BBSSNNLL’’ss  ppoossiittiioonn  iiss  nnoott  ssoo  bbaadd,,  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss..  AAss  ooff  
ttooddaayy,,  BBSSNNLL’’ss  oouuttssttaannddiinngg  ddeebbtt  iiss  oonnllyy  RRss..1133,,000000  ccrroorree..  WWhheerreeaass,,  VVooddaaffoonnee  IIddeeaa’’ss  ddeebbtt  iiss  RRss..11,,1188,,000000  
ccrroorree  aanndd  AAiirrtteell’’ss  ddeebbtt  iiss  RRss..11,,0088,,000000  ccrroorree..  EEvveenn  RReelliiaannccee  JJiioo  iiss  hhaavviinngg  aa  hhuuggee  ddeebbtt  ooff  RRss..11,,1122,,110000  ccrroorree..  
  
FFuurrtthheerr,,  BBSSNNLL’’ss  ffiinnaanncciiaall  ffoouunnddaattiioonnss  aarree  ssuuffffiicciieennttllyy  ssttrroonngg..  IItt  iiss  hhaavviinngg  aann  ooppttiicc  ffiibbrree  nneettwwoorrkk  ooff  77..55  llaakkhh  
rroouuttee  kkiilloommeettrreess..  WWhheerreeaass,,  RReelliiaannccee  JJiioo’’ss  OOFFCC  nneettwwoorrkk  iiss  oonnllyy  ooff  33..2255  llaakkhh  rroouuttee  kkiilloommeettrreess,,  AAiirrtteell’’ss  OOFFCC  
nneettwwoorrkk  iiss  ooff  22..5500  llaakkhh  rroouuttee  kkiilloommeettrreess  aanndd  VVooddaaffoonnee  IIddeeaa’’ss  OOFFCC  nneettwwoorrkk  iiss  ooff  11..6600  llaakkhh  rroouuttee  
kkiilloommeettrreess..  TThhee  vvaaccaanntt  llaannddss  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy,,  iiss  vvaalluueedd  aatt  RRss..11  llaakkhh  ccrroorree..  NNoo  
ootthheerr  ccoommppaannyy  iiss  hhaavviinngg  ssuucchh  hhuuggee  aasssseettss..    
  



  
  
  
  
DDeessppiittee  aallll  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ssttrreennggtthhss,,  BBSSNNLL  iiss  ffaacciinngg  aann  aaccuuttee  sshhoorrttaaggee  iinn  iitt’’ss  ccaasshh  ffllooww..  TThhiiss  iiss  
bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ssttrreessss  tthhaatt  tthhee  tteelleeccoomm  sseeccttoorr  iiss  pprreesseennttllyy  uunnddeerrggooiinngg..  BBSSNNLL  iiss  110000%%  oowwnneedd  bbyy  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  BBeeiinngg  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  iitt  iiss  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ttaakkee  ccaarree  ooff  
BBSSNNLL’’ss  sshhoorrtt  tteerrmm  aass  wweellll  aass  lloonngg  tteerrmm  ccaappiittaall  rreeqquuiirreemmeennttss..  IItt  wwiillll  nnoott  bbee  aann  eexxaaggggeerraattiioonn  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  
BBSSNNLL,,  dduurriinngg  iitt’’ss  llaasstt  eeiigghhtteeeenn  aanndd  hhaallff  yyeeaarrss’’  ooff  eexxiisstteennccee,,  hhaass  nnoott  rreecceeiivveedd  eevveenn  aa  ssiinnggllee  nnaayyaa  ppaaiissaa  aass  
ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  ttaaxx  ppaayyeerrss’’  mmoonneeyy..    
  
WWhheenneevveerr  nnaattuurraall  ccaallaammiittiieess  ooccccuurr,,  iitt  iiss  tthhee  BBSSNNLL  wwhhiicchh  hheellppss  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  iitt’’ss  rreelliieeff  aanndd  rreessccuuee  
ooppeerraattiioonnss..  AAllll  ootthheerr  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  sshhiirrkk  tthheeiirr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  ffaarr  
fflluunngg  aanndd  bbaacckkwwaarrdd  aarreeaass  ddeeppeenndd  uuppoonn  BBSSNNLL,,  oonnllyy  ffoorr  tthheeiirr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss..  HHeennccee,,  iitt  iiss  tthhee  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  eennssuurree  BBSSNNLL’’ss  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy..    
  
HHoowweevveerr,,  tthhee  ssuucccceessssiivvee  ggoovveerrnnmmeennttss  wwhhiicchh  ccaammee  ttoo  ppoowweerr  aatt  tthhee  cceennttrree  hhaavvee  ttrreeaatteedd  BBSSNNLL  wwiitthh  aa  sstteepp--
mmootthheerrllyy  aattttiittuuddee..  TThhiiss  ttyyppee  ooff  ttrreeaattmmeenntt  iiss  ccoonnttiinnuuiinngg  eevveenn  ttooddaayy..  FFoorr  eexxaammppllee,,  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  wweerree  
ggiivveenn  lliicceenncceess  ffoorr  pprroovviiddiinngg  mmoobbiillee  sseerrvviicceess  wwaayy  bbaacckk  iinn  tthhee  yyeeaarr  11999955..  BBuutt,,  BBSSNNLL,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr,,  ggoott  tthhee  lliicceennccee  oonnllyy  iinn  22000022..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  pprriivvaattee  ccoommppaanniieess  hhaavvee  rroolllleedd  oouutt  
tthheeiirr  44GG  sseerrvviicceess  aallmmoosstt  55  yyeeaarrss  bbaacckk..  BBuutt,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ssttiillll  nnoott  aallllootttteedd  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL..  
TThhiiss  iiss  hhooww  tthhee  ppoolliiccyy  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaavvee  sseerriioouussllyy  hhaammppeerreedd  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  BBSSNNLL..    
  
OOnn  tthhee  eevvee  ooff  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  iinn  22000000,,  tthhee  CCaabbiinneett  hhaass  aassssuurreedd  tthhaatt  iitt  wwiillll  ttaakkee  ccaarree  ooff  BBSSNNLL’’ss  
ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  aassssuurraannccee  rreemmaaiinnss  oonn  ppaappeerr  oonnllyy..  BBSSNNLL  iiss  aaccttiinngg  aass  tthhee  rreeaall  rreegguullaattoorr  ooff  
tthhee  tteelleeccoomm  iinndduussttrryy..  OOnnllyy  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  BBSSNNLL,,  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  aarree  nnoott  aabbllee  ttoo  rraaiissee  
tthhee  ttaarriiffffss..  OOnnccee  BBSSNNLL  iiss  ffiinniisshheedd  ooffff,,  tthhee  ccuussttoommeerrss  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  mmeerrcciilleessss  lloooottiinngg  bbyy  pprriivvaattee  
ooppeerraattoorrss..  HHeennccee,,  iitt  iiss  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  BBSSNNLL,,  iinn  tthhee  llaarrggeerr  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  ppeeooppllee  
aanndd  tthhee  nnaattiioonn..            
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