
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  

NNoo::  UUAA//22001199//7788                                                                                                                                          1111..0033..22001199  

  

TToo,,  

  

SShhrrii  MMaannoojj  SSiinnhhaa  JJii,,  

HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((II//CC)),,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

2200,,  AAssookkaa  RRooaadd,,    

NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  

SSuubb::  --  RReeqquueessttiinngg  uurrggeenntt  ssuuppppoorrtt  ttoo  BBSSNNLL,,  bbyy  ffaacciilliittaattiinngg  BBSSNNLL  ttoo  aavvaaiill  bbaannkk  llooaann  ffoorr  tthhee  

mmaaiinntteennaannccee  ooff  nneettwwoorrkkss--rreegg..  

  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,    

  

DDuuee  ttoo  tthhee  pprreeddaattoorryy  pprriicciinngg  ooff  RReelliiaannccee  JJiioo,,  tthhee  eennttiirree  TTeelleeccoomm  sseeccttoorr  iiss  sseevveerreellyy  ssttrreesssseedd..  AAllll  tthhee  

tteelleeccoomm  ooppeerraattoorrss  aarree  rruunnnniinngg  iinn  hhuuggee  lloosssseess  ffoorr  tthhee  llaasstt  ttwwoo  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarrss..  TThhee  lloosssseess  ooff  ootthheerr  

ooppeerraattoorrss  aarree  mmuucchh  hhiigghheerr,,  ccoommppaarreedd  ttoo  BBSSNNLL..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  aallll  tthhee  oollddeerr  ooppeerraattoorrss  aarree  lloossiinngg  

llaakkhhss  ooff  ccuussttoommeerrss,,  eevveerryy  mmoonntthh,,  eexxcceepptt  BBSSNNLL..    EEvveenn  iinn  tthhiiss  cchhaalllleennggiinngg  ssiittuuaattiioonn,,  BBSSNNLL  iiss  aaddddiinngg  

ssiizzeeaabbllee  ccuussttoommeerrss  eevveerryy  mmoonntthh,,  dduuee  ttoo  tthhee  ccoommmmiitttteedd  eeffffoorrttss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthhee  

mmaannaaggeemmeenntt..  TThhiiss  aallssoo  pprroovveess  tthhaatt,,  BBSSNNLL''ss  sseerrvviiccee  iiss  mmuucchh  bbeetttteerr  tthhaann  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  ootthheerr  

ooppeerraattoorrss..  IItt  iiss  pprraaiisseewwoorrtthhyy  tthhaatt,,  eevveenn  wwiitthhoouutt  44GG  tteecchhnnoollooggyy,,  BBSSNNLL  iiss  aabbllee  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ccoommppeettee  

wwiitthh  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss,,  wwhhoo  aarree  aarrmmeedd  wwiitthh  44GG  tteecchhnnoollooggyy..  

  

HHoowweevveerr,,  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  ffeeww  mmoonntthhss,,  tthhee  iinntteerrrruuppttiioonnss  iinn  BBSSNNLL''ss  sseerrvviicceess  aarree  iinnccrreeaassiinngg  dduuee  ttoo::  

  

((ii))  NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  eelleeccttrriicciittyy  bbiillllss  oonn  ttiimmee,,  rreessuullttiinngg  iinn  ddiissccoonnnneeccttiioonnss..  

((iiii))  NNoonn--ppaayymmeenntt  ttoo  vveennddoorrss  aanndd  nnoonn--ppaayymmeenntt  ffoorr  AAMMCC..  

((iiiiii))  NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  llaabboouurr  ppaayymmeenntt..  

((iivv))  NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  rreennttaall  cchhaarrggeess,,  vveehhiiccllee  cchhaarrggeess,,  ddiieesseell  ppaayymmeenntt,,  hhoouusseekkeeeeppiinngg  eettcc  eettcc..  

  

TThhee  qquuaalliittyy  ooff  BBSSNNLL''ss  nneettwwoorrkkss  hhaass  ssttaarrtteedd  ddeetteerriioorraattiinngg  dduuee  ttoo  tthhee  ddeellaayy  iinn  vvaarriioouuss  ppaayymmeennttss..  

VVeennddoorrss  aanndd  llaabboouurreerrss  wwiillll  nnoott  rreemmaaiinn  wwiitthh  BBSSNNLL  ffoorr  lloonngg,,  wwiitthhoouutt  ggeettttiinngg  tthheeiirr  ppaayymmeennttss..  FFoorr  

iimmpprroovviinngg  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  nneettwwoorrkkss,,  iimmmmeeddiiaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  ssuuppppoorrtt  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  BBSSNNLL..  

BBSSNNLL  iiss  pprroovviiddiinngg  sseerrvviicceess  ttoo  sseeccuurriittyy  aaggeenncciieess,,  bbaannkkss,,  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnss,,  hhoossppiittaallss,,  ppoolliiccee  

aauutthhoorriittiieess,,  rraaiillwwaayyss  aanndd  ootthheerr  ppuubblliicc  uuttiilliittyy  ddeeppaarrttmmeennttss,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  oorrddiinnaarryy  ccuussttoommeerrss..  

TThhee  sseerrvviicceess  ttoo  aallll  tthheessee  ssttrraatteeggiicc  aanndd  kkeeyy  sseeccttoorrss  wwiillll  bbee  aaffffeecctteedd  iiff  tthhee  ppaayymmeennttss  aarree  ddeellaayyeedd  aanndd  

tthhee  BBSSNNLL''ss  nneettwwoorrkkss  aarree  nnoott  mmaaiinnttaaiinneedd  pprrooppeerrllyy..  

  

IInn  tthhee  pprreesseenntt  mmaarrkkeett  ccoonnddiittiioonn,,  tthhee  ssiittuuaattiioonn  mmaayy  nnoott  iimmpprroovvee  wwiitthhiinn  aa  mmoonntthh  oorr  ttwwoo..  SSiimmiillaarr  

ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  iiss  bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  ootthheerr  ooppeerraattoorrss  aallssoo..  BBuutt,,  tthheeyy  aarree  mmaannaaggiinngg  tthhee  ssiittuuaattiioonn  bbyy  

iinnffuussiinngg  hhuuggee  aammoouunnttss..  

  

WWee  rreelliiaabbllyy  lleeaarrnn  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd  hhaass  aallrreeaaddyy  aapppprroovveedd  aa  pprrooppoossaall  ffoorr  aavvaaiilliinngg  bbaannkk  llooaannss,,  ffoorr  

mmeeeettiinngg  tthhee  CCoommppaannyy''ss  uurrggeenntt  ooppeerraattiioonnaall  eexxppeennddiittuurreess,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  

hhaass  bbeeeenn  ssoouugghhtt  ffoorr  tthhee  ssaammee..  UUnnlleessss  tthhee  pprrooppoossaall  ooff  BBSSNNLL  ffoorr  ttaakkiinngg  bbaannkk  llooaannss  iiss  aapppprroovveedd,,  ttoo  

mmeeeett  tthhee  eexxppeennddiittuurree  ttoowwaarrddss  OOPPEEXX,,  iitt  wwiillll  bbee  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  ttiiddee  oovveerr  tthhee  



ffiinnaanncciiaall  ccrruunncchh..  TThhee  DDooTT,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  110000%%  oowwnneerr  ooff  BBSSNNLL,,  hhaass  ttoo  ttaakkee  pprroommpptt  aaccttiioonn  aanndd  ttoo  

ffaacciilliittaattee  BBSSNNLL  ttoo  aavvaaiill  tthhee  bbaannkk  llooaann..  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  hhaass  ttoo  ssttaarrtt  ffrroomm  pprrooppeerr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  

nneettwwoorrkk  aanndd  pprroovviiddiinngg  qquuaalliittyy  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ccuussttoommeerrss..  

  

PPrroolloonnggeedd  ddeellaayy,,  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  DDooTT  aanndd  tthhee  GGoovvtt,,  ttoo  ggrraanntt  ppeerrmmiissssiioonn,,  wwiillll  bbee  ddiissaassttrroouuss  ffoorr  BBSSNNLL  

aass  iitt  wwiillll  lleeaadd  ttoo  ddeetteerriioorraattiioonn  ooff  nneettwwoorrkk  qquuaalliittyy  aanndd  iinn  ttuurrnn,,  iitt  wwiillll  lleeaadd  ttoo  ccuussttoommeerr  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  

ooff  ssuurrrreennddeerr  ooff  ccoonnnneeccttiioonnss..  OOnnccee  ccuussttoommeerrss  lleeaavvee  BBSSNNLL,,  iitt  wwiillll  bbee  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  rreeggaaiinn  tthheemm  aanndd  

iinn  tthhaatt  ccaassee  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  wwiillll  bbeeccoommee  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt..  AAnnyy  ddeellaayy  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  

iinn  ttaakkiinngg  aa  ppoossiittiivvee  ddeecciissiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  wwiillll  ssuuppppoorrtt  oonnllyy  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  wwhhoo  aarree  wwaaiittiinngg  

ffoorr  tthhee  ddiissiinntteeggrraattiioonn  ooff  BBSSNNLL..  

  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  tthhee  AAUUAABB  rreeqquueessttss  yyoouurr  ggooooddsseellff  ttoo  kkiinnddllyy  aaccccoorrdd  tthhee  nneeeeddffuull  ssaannccttiioonn  ttoo  

tthhee  BBSSNNLL  BBooaarrdd''ss  pprrooppoossaall  ffoorr  aavvaaiilliinngg  BBaannkk  llooaannss,,  ffoorr  tthhee  uurrggeenntt  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  mmeeeettiinngg  iitt''ss  OOPPEEXX..  

  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh          CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  

      CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..                CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..  

  

  
CCooppyy  ttoo::    
  

((11))  MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  0011  
((22))  MMss..  AAnnuurraaddhhaa  MMiittrraa,,  MMeemmbbeerr  ((FFiinnaannccee)),,  TTeelleeccoomm  CCoommmmiissssiioonn,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  0011  
((33))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  0011  
((44))  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  0011  


