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0099..0044..22001199  
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((11))  MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,      ((22))  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  

SSeeccrreettaarryy,,            CChhaaiirrmmaann  &&  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,    BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  NNiiggaamm  LLttdd..,,  

MMiinniissttrryy  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,      BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
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SSuubb::  --  HHoollddiinngg  pprrootteesstt  ddeemmoonnssttrraattiioonn  oonn  1122--0044--22001199,,  ooppppoossiinngg  VVRRSS  ––  rreegg..  

  
WWee,,  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  wwiillll  bbee  oorrggaanniissiinngg  pprrootteesstt  
ddeemmoonnssttrraattiioonnss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  oonn  1122--0044--22001199,,  aaggaaiinnsstt  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
VVRRSS  iinn  BBSSNNLL  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ggrroouunnddss..  
  
TThhee  DDooTT  aanndd  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aarree  hhaassttiillyy  ttaakkiinngg  sstteeppss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  VVRRSS  iinn  BBSSNNLL,,  
iinn  tthhee  nnaammee  ooff  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  IItt  iiss  hhiigghhllyy  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  nneeiitthheerr  tthhee  DDooTT  nnoorr  tthhee  BBSSNNLL  
MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  hheelldd  aannyy  ddiissccuussssiioonn  aabboouutt  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL,,  wwiitthh  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  
AAssssoocciiaattiioonnss,,  wwhhoo  aarree  iimmppoorrttaanntt  ssttaakkee--hhoollddeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  TThheeyy  aarree  bbeeiinngg  
ccoommpplleetteellyy  kkeepptt  iinn  ddaarrkk,,  aabboouutt  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ssoo  ccaalllleedd  rreevviivvaall  ppaacckkaaggee  ffoorr  
BBSSNNLL..  TThhuuss,,  iimmpplleemmeennttiinngg  VVRRSS  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  iiss  aarrbbiittrraarryy..  
  
TThhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  aarree  ddeemmaannddiinngg  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  aapppprroovvee  
BBSSNNLL’’ss  LLaanndd  MMaannaaggeemmeenntt  PPoolliiccyy,,  ssiinnccee  tthhee  rreevveennuuee  ggeenneerraatteedd  tthhrroouugghh  tthhee  mmoonneettiissaattiioonn  
ooff  BBSSNNLL’’ss  vvaaccaanntt  llaannddss  ccaann  bbee  ffuunnddeedd  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  rreevviivvaall  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  
BBuutt,,  nnooww,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  rriinnggffeennccee  tthhee  pprroocceeeeddiinnggss  ffrroomm  tthhee  
mmoonneettiissaattiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  vvaaccaanntt  llaannddss,,  ffoorr  ffuunnddiinngg  tthhee  VVRRSS..  TThhiiss  iiss  aa  wweellll  tthhoouugghhtt  ooff  ppllaann,,  
ttoo  ddeepprriivvee  BBSSNNLL  ooff  tthhee  ffuunnddss  nneeeeddeedd  ffoorr  iitt’’ss  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall..  
  
IItt  iiss  bbeeiinngg  hhyyppeedd  tthhaatt  tthhee  ssiizzee  ooff  BBSSNNLL’’ss  wwoorrkkffoorrccee  iiss  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  iitt’’ss  ffiinnaanncciiaall  
pprroobblleemmss..  TThhiiss  iiss  ttoottaallllyy  uunnffoouunnddeedd  bbeeccaauussee,,  tthhee  ssaammee  BBSSNNLL  eeaarrnneedd  aa  nneett  pprrooffiitt  ooff  
RRss..1100,,000000  ccrroorree  iinn  22000044--0055,,  wwhheenn  tthhee  CCoommppaannyy  wwaass  hhaavviinngg  11..55  llaakkhh  eemmppllooyyeeeess  mmoorree  
tthhaann  wwhhaatt  iitt  iiss  hhaavviinngg  ttooddaayy..  TThheerreeaafftteerr,,  BBSSNNLL  sslliippppeedd  iinnttoo  ccrriissiiss  oonnllyy  bbeeccaauussee,,  tthhee  
CCoommppaannyy  wwaass  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  pprrooccuurree  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  iitt’’ss  nneettwwoorrkkss..  
  
TThhee  pprreesseenntt  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss,,  bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  BBSSNNLL,,  iiss  tthhee  ddiirreecctt  rreessuulltt  ooff  tthhee  PPrreeddaattoorryy  
PPrriicciinngg  bbeeiinngg  pprraaccttiicceedd  bbyy  RReelliiaannccee  JJiioo..  TThhiiss  ccaann  bbee  pprroovveedd  bbyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt,,  BBSSNNLL  wwaass  
eeaarrnniinngg  ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiitt  dduurriinngg  tthhee  33  yyeeaarrss  pprreecceeddiinngg  RReelliiaannccee  JJiioo’’ss  eennttrryy,,  iiee..,,  22001144--1155,,  
22001155--1166  aanndd  22001166--1177..  FFiinnddiinngg  ssoolluuttiioonn  ffoorr  tthhiiss  mmeennaaccee  wwiillll  bbee  tthhee  sstteepp  iinn  tthhee  rriigghhtt  
ddiirreeccttiioonn  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  VVRRSS  iiss  nnoott  tthhee  rriigghhtt  mmeeddiicciinnee  ffoorr  tthhee  aaiillmmeenntt  ooff  tthhee  
CCoommppaannyy..  



  
  
  
IItt  iiss  bbeeiinngg  ttoouutteedd  tthhaatt  tthhee  VVRR
aavvaaiill  tthhee  ssaammee..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinn
hhaass  aallrreeaaddyy  ccrreeaatteedd  aa  ppaanniicckk
tthheeyy  aarree  nnoott  ssuurree  ttoo  ggeett  tthheei
ffoorrcceedd  ttoo  ggoo  oonn  VVRRSS..  HHeennccee
RReettiirreemmeenntt  SScchheemmee((CCRRSS))..  
  
VVRRSS  iiss  nnoott  aa  ppaannaacceeaa  ffoorr  tthhee
iinn  MMTTNNLL..  SSttiillll,,  MMTTNNLL  iiss  nneecckk
ooff  tthhee  ccrriissiiss??  CCaann  tthhee  ggoovveerr
ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg
mmaakkee  iitt  aattttrraaccttiivvee  ffoorr  ffuuttuurree  pp
  
IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  
rreeqquueesstt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  dd
tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ddooeess  nnoott  rreevv
  

  
  

CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,      
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,      
          BBSSNNLLEEUU        
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GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  AAsssstttt..  GGee
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((11))  SShhrrii  NNrriippeennddrraa  MMiisshhrraa,,  PPrriinncciip
((22))  SShhrrii  PPrraaddeeeepp  KKuummaarr  SSiinnhhaa,,  CC
((33))  SShhrrii  SSaakkeett  KKuummaarr,,  PPrriivvaattee  SS

NNeeww  DDeellhhii  --  0011  
  
  

  
  
  
  
  
  

RRSS  wwiillll  bbee  ppuurreellyy  vvoolluunnttaarryy  aanndd  nnoo  oonnee  wwoo
nngg  bbuutt  aa  ddeecceeppttiivvee  aassssuurraannccee..  IItt  iiss  bbeeccaauu
kkyy  ssiittuuaattiioonn  iinn  BBSSNNLL,,  wwhheerreeiinn  tthhee  eemmppllooyy
iirr  mmoonntthhllyy  ssaallaarryy  iinn  tthhee  ddaayyss  ttoo  ccoommee,,  aa

ee,,  pprraaccttiiccaallllyy  tthhee  pprrooppoosseedd  VVRRSS  iiss  nnootthhiinngg

ee  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  ooff  BBSSNNLL..  VVRRSS  iiss  aallrreeaaddyy
kk--ddeeeepp  iinn  ccrriissiiss..  WWhhyy  VVRRSS  hhaass  nnoott  hheellppeedd
rrnnmmeenntt  ggiivvee  aannsswweerr  ttoo  tthhiiss  qquueessttiioonn??  TThh
gg  VVRRSS  iinn  BBSSNNLL,,  iiss  ttoo  ccuutt  ddoowwnn  tthhee  ssiizzee  
pprriivvaattiissaattiioonn..  TThhiiss  ccaannnnoott  bbee  aacccceepptteedd..  

  aarree  ffiirrmmllyy  ooppppoossiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  oo
ddrroopp  tthhee  ssaammee..  WWee  wwiillll  bbee  ffoorrcceedd  ttoo  iinntteenn
vviieeww  iitt''ss  ddeecciissiioonn  ttoo  iimmpplleemmeenntt  VVRRSS  iinn  BBSS

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  

CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh            
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,      GG
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i  PPrraassaadd          VV..  SSuubbuurraammaann        
eenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  DD
  AATTMM                        TTEEPPUU          

ippaall  SSeeccrreettaarryy  ttoo  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  PPMM  OOffffiiccee,,  SSoouutthh  BB
CCaabbiinneett  SSeeccrreettaarryy,,  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  PPMM  OOffffiiccee,,  SSoo

SSeeccrreettaarryy  ttoo  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinnsstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunn

oouulldd  bbee  ccoommppeelllleedd  ttoo  
uussee,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
yyeeeess  aarree  ffeeaarriinngg  tthhaatt  
aanndd  hheennccee  aarree  bbeeiinngg  
gg  bbuutt,,  aa  CCoommppuullssoorryy  

yy  iimmpplleemmeenntteedd  ttwwiiccee  
dd  MMTTNNLL  ttoo  ccoommee  oouutt  
hhee  wwhhoollee  iiddeeaa  ooff  tthhee  
  ooff  tthhee  wwoorrkkffoorrccee,,  ttoo  

ooff  VVRRSS  iinn  BBSSNNLL  aanndd  
nnssiiffyy  tthhee  ssttrruugggglleess,,  iiff  

SSNNLL..  
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GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy,,  
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