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MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,  

SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  

MMiinniissttrryy  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  2200,,  

AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100000011  

  

MMaaddaamm,,  

    

SSuubb::  --    DDeecciissiioonn  ooff  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett  ttoo  ffoorrmm  BBSSNNLL’’ss  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  ––  rreegg..  

    

BBSSNNLLEEUU,,  tthhee  MMaajjoorr  RReeccooggnniisseedd  RReepprreesseennttaattiivvee  UUnniioonn  ooff  BBSSNNLL,,  wwiisshheess  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  

nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ffoorr  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  

  

IItt  iiss  lleeaarrnneedd  ffrroomm  tthhee  uuppddaattiinngg  ooff  tthhee  PPrreessss  IInnffoorrmmaattiioonn  BBuurreeaauu  tthhaatt,,  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett  hhaass  ggiivveenn  

aapppprroovvaall  oonn  1122..0099..22001177,,  ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL’’ss  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  CCoonnsseeqquueenntt  ttoo  tthhiiss,,  aallll  

tthhee  6666,,000000  mmoobbiillee  ttoowweerrss  ooff  BBSSNNLL,,  wwiillll  aallssoo  bbee  hhiivveedd  ooffff  ttoo  tthhiiss  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  WWhheenn  tthhee  

DDooTT  sseenntt  tthhee  CCaabbiinneett  NNoottee  ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  

hhaavvee  ssttrroonnggllyy  ooppppoosseedd  tthhee  iiddeeaa,,  bbyy  ggooiinngg  oonn  aa  ttoottaall  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  oonn  1155..1122..22001166..  IItt  iiss  vveerryy  uunnffoorrttuunnaattee  

tthhaatt,,  ddeessppiittee  tthhiiss  ooppppoossiittiioonn  ffrroomm  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett  hhaass  ttaakkeenn  ddeecciissiioonn  ttoo  ffoorrmm  tthhee  

SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  OOuurr  UUnniioonn  ssttrroonnggllyy  ooppppoosseess  tthhiiss  ddeecciissiioonn  aanndd  rreeqquueessttss  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  

rreevveerrssee  tthhee  ddeecciissiioonn,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeaassoonnss..    

  

((aa))  AAtt  aa  ttiimmee  wwhheenn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  iimmpplleemmeennttiinngg  ddiissiinnvveessttmmeenntt  aanndd  pprriivvaattiissaattiioonn  ooff  tthhee  PPuubblliicc  

SSeeccttoorr  UUnnddeerrttaakkiinnggss,,  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  ffeeaarr  tthhaatt  ssoooonn  aafftteerr  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  

TToowweerr  CCoommppaannyy,,  ssttrraatteeggiicc  ssaallee  wwoouulldd  ttaakkee  ppllaaccee,,  aanndd  uullttiimmaatteellyy  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  

wwoouulldd  sslliipp  iinnttoo  tthhee  hhaannddss  ooff  tthhee  pprriivvaattee..  CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  vviiggoorroouuss  ddiissiinnvveessttmmeenntt  aanndd  

pprriivvaattiissaattiioonn  ppoolliicciieess  bbeeiinngg  ppeerrssuueedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  nnoott  

pprreeppaarreedd  ttoo  bbeelliieevvee  tthhee  wwoorrddss  tthhaatt  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  wwoouulldd  rreemmaaiinn  aass  aa  110000%%  

ggoovveerrnnmmeenntt  ccoommppaannyy,,  aanndd  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  bbee  ffuullllyy  oowwnneedd  bbyy  BBSSNNLL..  
  

((bb))  OOuurr  UUnniioonn,,  aass  wweellll  aass  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  aarree  nnoott  pprreeppaarreedd  ttoo  ssuubbssccrriibbee  tthhee  vviieeww  tthhaatt  

ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  wwoouulldd  ssttrreennggtthheenn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  ooff  BBSSNNLL..  TThhee  

6666,,000000  mmoobbiillee  ttoowweerrss  ooff  BBSSNNLL  aarree  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  lliiffeelliinnee..  IIff  tthheessee  ttoowweerrss  aarree  hhiivveedd  ooffff  ttoo  tthhee  

SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  iitt  wwiillll  ffuurrtthheerr  wwoorrsseenn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  BBSSNNLL..  MMoorree  

iimmppoorrttaannttllyy,,  iitt  wwiillll  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  tthhee  oonnggooiinngg  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  IIff  pprriivvaattee  eennttrryy  iinnttoo  tthhee  

MMaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  ttaakkeess,,  ppllaaccee  tthhrroouugghh  aa  ssttrraatteeggiicc  ssaallee,,  BBSSNNLL  wwiillll  

bbee  ffoorrcceedd  ttoo  ppaayy  cchhaarrggeess  aatt  ccoommmmeerrcciiaall  rraatteess,,  ffoorr  ggeettttiinngg  ccoonnnneeccttiivviittyy  tthhrroouugghh  iitt’’ss  mmoobbiillee  ttoowweerrss..  

TThhiiss  iiss  aann  uunnddeessiirraabbllee  ssiittuuaattiioonn  ffoorr  BBSSNNLL..    
  

((cc))  BBSSNNLL  nneeeedd  nnoott  ccooppyy  tthhee  eexxaammppllee  ooff  tthhee  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess..  PPrriivvaattee  ccoommppaanniieess  aarree  

hhaavviinngg  sseeppaarraattee  ttoowweerr  ccoommppaanniieess  oonnllyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ttaaxx  eevvaassiioonn..  

  

  

((dd))  BBSSNNLL  nneeeeddss  ttoo  ssttaarrtt  iitt’’ss  44GG  sseerrvviiccee  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  nnoott  hhaavviinngg  44GG  ssppeeccttrruumm..  

TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  aallrreeaaddyy  aapppprrooaacchheedd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ffoorr  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm..  IItt  iiss  



aallssoo  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  ssppeeccttrruumm  ccoouulldd  bbee  iinnffuusseedd  aass  aaddddiittiioonnaall  ccaappiittaall  iinnttoo  BBSSNNLL,,  bbyy  

tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  IIff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  rreeaallllyy  wwaannttss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  BBSSNNLL,,  iitt  sshhoouulldd  hheellpp  BBSSNNLL  iinn  

ggeettttiinngg  44GG  ssppeeccttrruumm,,  aass  ppeerr  tthhee  aabboovvee  ssuuggggeessttiioonn..  HHoowweevveerr,,  iinnsstteeaadd  ooff  ttaakkiinngg  ssuucchh  sstteeppss  ttoo  

ssttrreennggtthheenn  BBSSNNLL,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  wweeaakkeenniinngg  BBSSNNLL,,  bbyy  ccoommppeelllliinngg  iitt  ttoo  hhiivvee  ooffff  iitt’’ss  ttoowweerrss  ttoo  

tthhee  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy..  
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  ssttrroonnggllyy  ddeemmaannddss  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  ttoo  rreevveerrssee  

iitt’’ss  ddeecciissiioonn  ttoo  ffoorrmm  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy  ooff  BBSSNNLL..  TToo  ooppppoossee  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ddeecciissiioonn  ttoo  

ffoorrmm  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  tthhee  eennttiirree  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL  wwiillll  ccoonndduucctt  

ccoouunnttrryy  wwiiddee  pprrootteesstt  lluunncchh  hhoouurr  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  ttoommoorrrrooww  tthhee  1155..0099..22001177..  IItt  iiss  aallssoo  bbeeiinngg  

ccoonntteemmppllaatteedd  ttoo  iinntteennssiiffyy  tthhee  ssttrruugggglleess,,  iinn  ccaassee  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ddooeess  nnoott  ppaayy  hheeeedd  ttoo  tthhee  ddeemmaanndd..              
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy  

  

  

 
  

((PP..  AAbbhhiimmaannyyuu))  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  TThhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  11  

      ((22))  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  --  11  
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