
UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  NNOONN--EEXXEECCUUTTIIVVEESS//  

EEXXEECCUUTTIIVVEESS  IINN  BBSSNNLL  
  

  
DDaattee::  0099..0033..22001177  

  
TToo  
  
TThhee  GGoovveerrnnoorr  //  CCoolllleeccttoorr  //  DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee  
__________________________________________________________  
  
____________________________________________________  
  
SSiirr//MMaaddaamm,,  
  
SSuubb::  --  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  MMeemmoorraanndduumm  oonn  tthhee  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  BBSSNNLL  ––  RReegg..  
  
TThhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess//EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL  hhaavvee  ggiivveenn  aa  uunniitteedd  ccaallll  ttoo  oorrggaanniizzee  
rraalllliieess  oonn  99..33..22001177  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  iinn  aallll  tthhee  SSttaattee//DDiissttrriicctt  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  aanndd  ssuubbmmiitt  aa  mmeemmoorraanndduumm  ttoo  
tthhee  GGoovveerrnnoorr//CCoolllleeccttoorr//DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee  oonn  tthhee  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  BBSSNNLL..  
  
AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  aanndd  EExxeeccuuttiivvee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL  iinn  ________________________________((CCiittyy//DDiissttrriicctt))  hhaavvee  
oorrggaanniisseedd  aa  rraallllyy  ttooddaayy,,  aanndd  wwee  aarree  ssuubbmmiittttiinngg  tthhiiss  mmeemmoorraanndduumm    ttoo  yyoouu  ffoorr  ffaavvoorr  ooff  sseennddiinngg  tthhiiss  ttoo  tthhee  
ccoonncceerrnneedd  aauutthhoorriittiieess  iinn  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..  
  
SSiirr,,  aa  hheeaalltthhyy  aanndd  vviibbrraanntt  BBSSNNLL  aass  aa  110000%%  GGoovveerrnnmmeenntt  oowwnneedd  uunnddeerrttaakkiinngg  iiss  aa  mmuusstt  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  
nnaattiioonn  aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  CCuussttoommeerrss  ffoorr  pprreevveennttiinngg  tthhee  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ooppeerraattoorrss  ffrroomm  fflleeeecciinngg  tthhee  
tteelleeccoomm  ccuussttoommeerrss,,  bbyy  ffoorrmmiinngg  aa  ccaarrtteell  aanndd  iimmppoossee  mmoonnooppoolliissttiicc  ttaarriiffffss..  IInn  tthhee  pprreesseenntt  ccoonntteexxtt  wwhheerreeiinn  tthhee  
iimmppoorrttaannccee  ooff  ddaattaa  iiss  ggrroowwiinngg  ddaayy  bbyy  ddaayy  aanndd  vvooiiccee  ccaallllss  aarree  bbeeiinngg  ggiivveenn  aallmmoosstt  ffrreeee  ooff  ccoosstt,,  wwee  ssuubbmmiitt  tthhaatt  iitt  
iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ttaakkee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppoolliiccyy  ddeecciissiioonnss  ffoorr  ssttrreennggtthheenniinngg  BBSSNNLL::  
  

11..  WWee  ooppppoossee  tthhee  PPMMOO’’ss  lleetttteerr  ddaatteedd  3300..1122..22001166  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  hhiinnttiinngg  ffoorr  nneecceessssaarryy  pprroocceessssiinngg  ooff  
tthhee  NNIITTII  AAyyoogg’’ss  rreeccoommmmeennddaattiioonn  oonn  ddiissiinnvveessttmmeenntt//ssttrraatteeggiicc  ssaallee  ooff  BBSSNNLL..  WWee  rreeqquueesstt  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  
ttoo  ddrroopp  aallll  ssuucchh  pprrooppoossaallss,,  ssoo  tthhaatt  BBSSNNLL  rreemmaaiinnss  aass  aa  110000%%  GGoovveerrnnmmeenntt  oowwnneedd  PPSSUU  wwiitthh  ppaann  IInnddiiaa  
PPrreesseennccee..  

  

22..  WWee  ooppppoossee  tthhee  pprrooppoosseedd  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  bbyy  sseeppaarraattiinngg  aallll  iittss  ttoowweerrss  ffrroomm  
BBSSNNLL..  TThhee  TToowweerr  CCoommppaannyy  iiss  mmeeaanntt  ffoorr  pprriivvaattiissiinngg  iitt  oonn  aa  llaatteerr  ssttaaggee,,  aanndd  tthhee  iinnccoommee  oonn  lleeaassiinngg  oouutt  tthhee  
ttoowweerrss  ccaann  bbee  iinnccrreeaasseedd  wwiitthh  dduuee  ccoonncceennttrraattiioonn  bbyy  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  iittsseellff..  MMoorreeoovveerr,,  wwiitthh  tthhee  
ffoorrmmaattiioonn  ooff  ssuucchh  aa  SSuubbssiiddiiaarryy  TToowweerr  CCoommppaannyy,,  tthhee  BBSSNNLL  hhaass  ttoo  ppaayy  hhuuggee  rreenntt  ffoorr  uuttiill iizziinngg  iittss  oowwnn  
ttoowweerrss..  IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  ddrroopp  tthhiiss  pprrooppoossaall..  

  

33..  BBSSNNLL  wwaass  aallllootttteedd  nnoonn--ssttaannddaarrdd  BBWWAA  ssppeeccttrruumm  ((44GG  ccoommppaattiibbllee  ssppeeccttrruumm))  aanndd  aa  hhuuggee  aammoouunntt  wwaass  
ccoolllleecctteedd  ffrroomm  iitt  ffoorr  tthhiiss..  BBSSNNLL  hhaass  ssuurrrreennddeerreedd  tthhiiss  ssppeeccttrruumm  iinn  66  mmaajjoorr  cciirrcclleess  aanndd  iinn  ootthheerr  CCiirrcclleess  aallssoo  
aass  aallrreeaaddyy  ssaaiidd,,  tthhee  aavvaaiillaabbllee  ssppeeccttrruumm  iiss  ooff  nnoonn--ssttaannddaarrdd  qquuaalliittyy..  TThhiiss  llaacckk  ooff  qquuaalliittyy  44GG  ssppeeccttrruumm  hhaass  
bbeeccoommee  aa  hhuurrddllee  ffoorr  BBSSNNLL  iinn  ggooiinngg  aahheeaadd  iinn  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  wwiitthh  ootthheerr  ooppeerraattoorrss  hhaavviinngg  qquuaalliittyy  44GG  
ssppeeccttrruumm..  IItt  iiss  tthheerreeffoorree  rreeqquueesstteedd  ttoo  aalllloott  qquuaalliittyy  44GG  ssppeeccttrruumm  iinn  770000  MMHHzz  ttoo  BBSSNNLL,,  ffrreeee  ooff  ccoosstt,,  bbeeiinngg  aa  
GGoovvtt..  PPSSUU..  

  

44..    TThhee  RReelliiaannccee  JJiioo  wwaass  aalllloowweedd  ttoo  uuttiill iizzee  tthhee  pphhoottoo  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aass  iittss  bbrraanndd  AAmmbbaassssaaddoorr  
ffoorr  iittss  ccoommmmeerrcciiaall  aaddvveerrttiisseemmeennttss..  IItt  wwaass  aallssoo  uunndduullyy  aalllloowweedd  ttoo  eexxtteenndd  iittss  ffrreeee  ddaattaa  aanndd  ffrreeee  vvooiiccee  ppllaann  
bbeeyyoonndd  9900  ddaayyss,,  ffoorr  aa  ttoottaall  118800  ddaayyss,,  vviioollaattiinngg  tthhee  rruulleess..  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  sseeee  tthhaatt  aallll  ssuucchh  uunndduuee  
ccoonncceessssiioonnss  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  RReelliiaannccee  JJiioo  aarree  ssttooppppeedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  tthhee  RReelliiaannccee  JJiioo  bbee  aasskkeedd  ttoo  ppaayy  
aann  eexxeemmppllaarryy  ppeennaallttyy  ffoorr  uuttiilliissiinngg  tthhee  pphhoottoo  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aanndd  aallssoo  ttoo  ffuullllyy  ccoommppeennssaattee  tthhee  lloossss  
iinnccuurrrreedd  bbyy  iitt  ttoo  tthhee  eexxcchheeqquueerr  aass  wweellll  aass  ttoo  tthhee  ootthheerr  ooppeerraattoorrss  ffoorr  tthhee  pprreeddaattoorryy  pprriicciinngg,,  bbyy  iittss  iilllleeggaall  aanndd  
iirrrreegguullaarr  eexxtteennssiioonn  ooff  ffrreeee  ddaattaa  aanndd  ffrreeee  ccaallllss..    

  
WWee  rreeqquueesstt  yyoouurr  kkiinndd  sseellff  ttoo  bbrriinngg  tthheessee  ddeemmaannddss  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  aanndd  hheellpp  iinn  
ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  BBSSNNLL,,  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  nnaattiioonn..  
  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  

  
  
  


