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RReessppeecctteedd  SSiirr,,    

  

BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  11..6688  llaakkhhss  eemmppllooyyeeeess,,  mmaajjoorriittyy  ooff  tthheemm  aarree  rreeccrruuiitteedd  bbyy  DDeepptt  ooff  TTeelleeccoomm  ((DDooTT))  aanndd  

ggoott  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL  oonn  0011..1100..22000000..    3399,,000000  eemmppllooyyeeeess  aarree  rreeccrruuiitteedd  ddiirreeccttllyy  bbyy  BBSSNNLL  aallssoo..  AAbboouutt  

22  llaakkhhss  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  aarree  tthheerree,,  eeaaggeerrllyy  wwaaiittiinngg  ffoorr  tthheeiirr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn..  AAbboouutt  55  llaakkhh  ffaammiilliieess  

aarree  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  lliinnkkeedd  wwiitthh  BBSSNNLL  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  ssaallaarryy  oorr  ppeennssiioonn..  

  

BBSSNNLL  wwaass  iinn  tthhee  rreevviivvaall  ppaatthh  aanndd  wwaass  ppoossttiinngg  ooppeerraattiioonnaall  pprrooffiittss  dduurriinngg  22001144--1155,,  22001155--1166  aanndd  

22001166--1177..  AAfftteerr  tthhee  eennttrryy  ooff  RReelliiaannccee  JJiioo,,  aanndd  dduuee  ttoo  tthhee  bbrruuttaall  ttaarriiffff  wwaarr  ttrriiggggeerreedd  bbyy  iitt''ss  pprreeddaattoorryy  

pprriicciinngg,,  aallll  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess  aarree  rruunnnniinngg  iinnttoo  hhuuggee  lloosssseess..  TThheeiirr  rreevveennuuee  eeaarrnniinnggss  hhaavvee  ggoonnee  

ddoowwnn  ddrraassttiiccaallllyy..  VVooddaaffoonnee  IIddeeaa  aanndd  AAiirrtteell  aarree  ffaacciinngg  bbiigg  eerroossiioonn  iinn  tthheeiirr  mmaarrkkeett  sshhaarreess..  HHoowweevveerr,,  

eevveenn  iinn  tthhiiss  ccuutt  tthhrrooaatt  ccoommppeettiittiioonn,,  BBSSNNLL  iiss  nnoott  oonnllyy  mmaaiinnttaaiinniinngg  iitt''ss  mmaarrkkeett  sshhaarree,,  bbuutt  iimmpprroovviinngg  iitt  

aallssoo..    

  

AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  GGoovvtt..  ddeeccllaarreedd  tthhaatt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL  wwiillll  bbee  ffuullllyy  

ttaakkeenn  ccaarree  ooff,,  bbeetttteerr  ccaarreeeerr  pprroossppeeccttss  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aanndd  gguuaarraanntteeeedd  GGoovvtt  PPeennssiioonn  ttoo  BBSSNNLL  

ppeennssiioonneerrss..  FFoorr  tthhee  llaasstt  ffeeww  yyeeaarrss,,  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aarree  ppuurrssuuiinngg  tthhee  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  

BBSSNNLL  aass  wweellll  aass  tthhee  ccoommmmoonn  HHRR  iissssuueess  ooff  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  DDeepptt  ooff  TTeelleeccoomm,,  eessppeecciiaallllyy  

DDooTT((FFiinnaannccee))  iiss  ccrreeaattiinngg  hhuurrddlleess  ffoorr  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  bbuussiinneessss  pprrooppoossaall,,  ffoorr  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aanndd  

aallssoo  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  iissssuueess..  TThhiiss  aannttii--BBSSNNLL  mmiinnddsseett  ooff  tthhee  DDooTT  ccoommppeelllleedd  tthhee  eemmppllooyyeeeess  

ttoo  llaauunncchh  vvaarriioouuss  ttrraaddee  uunniioonn  pprrooggrraammss,,  iinncclluuddiinngg  ssttrriikkee..  

  

IInn  tthhee  mmeeeettiinngg,,  hheelldd  bbeettwweeeenn  tthhee  eemmppllooyyeeeess''  rreepprreesseennttaattiivveess  aanndd  tthhee  HHoonn  MMiinnsstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  oonn  2244..0022..22001188  aanndd  0033..1122..22001188,,  tthhee  HHoonn''bbllee  MMiinniisstteerr  aass  wweellll  aass  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT,,  

aassssuurreedd  ttoo  sseettttllee  tthhee  iissssuueess  iinn  aa  ttiimmee  bboouunndd  mmaannnneerr..  NNoonn--aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm,,  nnoonn--aapppprroovvaall  

ooff  llaanndd  mmoonneettiizzaattiioonn  pprrooppoossaall,,  fflleeeecciinngg  eexxcceessss  aammoouunntt  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn,,  ddeenniiaall  

ooff  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  BBSSNNLL  ttoo  aavvaaiill  bbaannkk  llooaannss  ffoorr  eexxppaannssiioonn  ooff  nneettwwoorrkkss,,  nnoonn--ffiilllliinngg  ooff  BBSSNNLL  DDiirreeccttoorr  

lleevveell  ppoossttss  eettcc  aarree  ddeessttaabbiilliizziinngg  BBSSNNLL..  TThhee  nnoonn--  sseettttlleemmeenntt  ooff  HHRR  iissssuueess  lliikkee  PPeennssiioonn  rreevviissiioonn  aanndd  

33rrdd  PPRRCC  aarree  aallssoo  ccrreeaattiinngg  iinndduussttrriiaall  uunnrreesstt  iinn  tthhee  ccoommppaannyy  aanndd  ffuurrtthheerr  wweeaakkeenniinngg  tthhee  BBSSNNLL..    

  

TThhee  mmaaiinn  oouuttssttaannddiinngg  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aarree::  

  

11..      AAlllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL  aass  ppeerr  tthhee  pprrooppoossaallss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  BBSSNNLL  iinn  DDeecceemmbbeerr,,  

22001177::  

OOtthheerr  ooppeerraattoorrss  ssttaarrtteedd  44GG  sseerrvviicceess  22  yyeeaarrss  bbaacckk..  IInn  tthhee  mmeeeettiinnggss  hheelldd  oonn  2244..0022..22001188  aanndd  0033--

001122--22001188,,  tthhee  HHoonn  MMiinnsstteerr  aassssuurreedd  tthhaatt,,  44GG  ssppeeccttrruumm  wwoouulldd  bbee  aallllootttteedd  ttoo  BBSSNNLL..  HHoowweevveerr,,  

eevveenn  aafftteerr  tthhee  llaappssee  ooff  oonnee  yyeeaarr,,  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn  MMiinnsstteerr  aarree  nnoott  

iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  DDooTT..  AAbbnnoorrmmaall  ddeellaayy  iinn  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  



ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhiiss  ssttrraatteeggiicc  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  tteelleeccoomm  ccoommppaannyy,,  iiss  aaddvveerrsseellyy  aaffffeeccttiinngg  iittss  ffiinnaanncciiaall  

rreevviivvaall..  NNiittii  AAaayyoogg  aanndd  FFiinnaannccee  MMiinniissttrryy  aarree  ooppppoossiinngg  44GG  ssppeeccttrruumm  aalllloottmmeenntt  ttoo  BBSSNNLL..    

  

22..    PPaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL  aass  ppeerr  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  RRuullee::  

    TThhee  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ffoorr  tthhee  GGoovvtt  eemmppllooyyeeeess  aabbssoorrbbeedd  iinn  BBSSNNLL  iiss  ttoo  bbee  ccaallccuullaatteedd  bbaasseedd  

oonn  tthhee  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy,,  iinnsstteeaadd  ooff  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaalleess,,  aass  ppeerr  tthhee  DDooPPTT  oorrddeerr  ddaatteedd  

1199..1111..22000099..  HHoowweevveerr,,  tthhee  DDooTT  iiss  ccoolllleeccttiinngg  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  BBSSNNLL,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  

mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee  ooff  eeaacchh  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeee,,  ssiinnccee  0011..0011..22000077..  IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  

2244..0022..22001188,,  tthhee  HHoonn''bbllee  MMiinnsstteerr  ddiirreecctteedd  tthhaatt  oonnllyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  RRuullee  sshhoouulldd  bbee  

mmaaddee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  BBSSNNLL..  TThhee  DDooTT  hhaass  ssoo  ffaarr  nnoott  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ggiivveenn  bbyy  tthhee  

HHoonn''bbllee  MMiinnsstteerr..  BBSSNNLL  hhaass  mmaaddee  eexxcceessss  ppaayymmeenntt  ooff  mmoorree  tthhaann  RRss  22220000  ccrroorreess  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  

aanndd  ccoonnttiinnuueess  ttoo  mmaakkee  eexxcceessss  ppaayymmeenntt..  

  

33..    AApppprroovvaall  ffoorr  BBSSNNLLss''  LLaanndd  MMaannaaggeemmeenntt  PPoolliiccyy  wwiitthhoouutt  aannyy  ddeellaayy..  EExxppeeddiittiioouussllyy  ccoommpplleettee  tthhee  

mmuuttaattiioonn  aanndd  tthhee  pprroocceessss  ooff  ttrraannssffeerrrriinngg  ooff  aallll  aasssseettss  ttoo  BBSSNNLL..  

BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  hhuuggee  vvaaccaanntt  llaannddss  aatt  pprriimmee  llooccaattiioonnss  ooff  cciittiieess  aanndd  ttoowwnnss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThheerree  

aarree  1155,,000000  llaanndd  ppaarrcceellss..  TThhee  ffaaiirr  vvaalluuee  iittsseellff  iiss  mmoorree  tthhaann  RRss..11  llaakkhh  CCrroorree  aanndd  tthhee  mmaarrkkeett  vvaalluuee  

wwiillll  bbee  mmoorree  tthhaann  RRss..  44  llaakkhh  CCrroorreess..  FFoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  mmoonneettiizzaattiioonn  ooff  tthhee  vvaaccaanntt  llaanndd  bbyy  

pprrooppoossiinngg  ttoo  lleeaassee  oouutt  ttoo  PPSSUUss,,  BBaannkkss  eettcc,,  BBSSNNLL  ssuubbmmiitttteedd  tthhee  LLaanndd  MMaannaaggeemmeenntt  PPoolliiccyy  iinn  

MMaayy,,  22001188  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  DDooTT..  HHuuggee  aammoouunntt,,  RRss  11000000  CCrr  ttoo  55000000  CCrr  ppeerr  yyeeaarr  iiss  eexxppeecctteedd  

ffrroomm  tthhiiss  bbuussiinneessss  iittsseellff..  HHoowweevveerr,,  DDooTT  iiss  nnoott  aapppprroovviinngg  tthhiiss  pprrooppoossaall  hhaavviinngg  hhuuggee  ppootteennttiiaall..  

  

44..    ((aa))  EEnnssuurree  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL,,  aass  ppeerr  tthhee  ddeecciissiioonn  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  GGrroouupp  ooff  MMiinniisstteerrss,,  aatt  

tthhee  ttiimmee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  ((bb))  IIssssuuee  lleetttteerr  ooff  ccoommffoorrtt  ffoorr  BBSSNNLLss  pprrooppoossaallss  ffoorr  ttaakkiinngg  bbaannkk  

llooaannss,,  ((cc))  EExxppeeddiittiioouussllyy  ffiillll  uupp  aallll  vvaaccaanntt  ppoosstt  ooff  BBSSNNLL  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..  

AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL,,  GGoovvtt..  ddeeccllaarreedd  tthhaatt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL  wwoouulldd  bbee  

ffuullllyy  ttaakkeenn  ccaarree  ooff..  HHoowweevveerr,,  iinn  pprraaccttiiccee,,  tthhee  DDooTT  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  ppaarraallyyzziinngg  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  BBSSNNLL..  

AAllll  ootthheerr  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  aarree  eexxppaannddiinngg  tthheeiirr  nneettwwoorrkk  bbyy  ttaakkiinngg  bbaannkk  llooaannss,,  bbuutt  BBSSNNLL  iiss  eevveenn  

ddeenniieedd  LLeetttteerr  ooff  CCoommffoorrtt  ffoorr  aavvaaiilliinngg  BBaannkk  LLooaannss  ffoorr  eexxppaannddiinngg  tthhee  nneettwwoorrkk  aanndd  ootthheerr  uurrggeenntt  

ooppeerraattiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  ttwwoo  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarrss  ooff  22001177--1188  aanndd  22001188--1199..  AAss  ppeerr  tthhee  ddaattaa  

sshhaarreedd  bbyy  tthhee  GGoovvtt..  iinn  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  rreecceennttllyy,,  RReelliiaannccee  ––JJiioo  wwhhiicchh  eenntteerreedd  iinnttoo  TTeelleeccoomm  

mmaarrkkeett  jjuusstt  iinn  SSeepptt,,  22001166,,  BBhhaarraattii  AAiirrtteell,,  VVooddaaffoonnee  IIddeeaa,,  RRCCoomm  eettcc  aarree  hhaavviinngg  aa  mmaarrkkeett  lliiaabbiilliittyy  

ooff  RRss..66..11  llaakkhh  CCrroorreess,,  wwhheerreeaass,,  BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  jjuusstt  RRss..1111,,550000  CCrroorreess..  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  

lleetttteerr  ooff  ccoommffoorrtt,,  ffaacciilliittaattiinngg  iitt  ttoo  aavvaaiill  BBaannkk  LLooaannss  ffoorr  eexxppaannssiioonn..  DDiirreeccttoorr  BBooaarrdd  ppoossiittiioonnss  lliikkee  

DDiirreeccttoorr  ((FFiinnaannccee))  iiss  vvaaccaanntt  ffoorr  tthhee  llaasstt  55  yyeeaarrss  aanndd  DDiirreeccttoorr((CCMM))  ppoosstt  ffoorr  oonnee  aanndd  hhaallff  yyeeaarrss..  

AAnnootthheerr  ttwwoo  ppoossttss,,  DDiirreeccttoorr  ((EEBB))  aanndd  DDiirreeccttoorr  ((HHRR))  ppoossttss  aarree  ggooiinngg  ttoo  bbeeccoommee  vvaaccaanntt  iinn  MMaarrcchh  

aanndd  AApprriill,,  22001199  rreessppeeccttiivveellyy..  KKeeeeppiinngg  tthhee  ppoossttss  ooff  DDiirreeccttoorrss  ooff  BBSSNNLL  vvaaccaanntt  ffoorr  lloonngg  yyeeaarrss,,  iiss  

sseerriioouussllyy  aaffffeeccttiinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt..    

  

55..    SSccrraapp  BBSSNNLLss  oouuttssoouurrcciinngg  ffoorr  tthhee  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  iittss  mmoobbiillee  ttoowweerrss::    

TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ppllaannnneedd  ttoo  oouuttssoouurrccee  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  BBSSNNLLss  ttoowweerrss  ffoorr  

eexxoorrbbiittaanntt  rraatteess,,  ffoorr  wwhhiicchh  hhuuggee  aammoouunntt  hhaavvee  ttoo  bbee  ppaaiidd  aannnnuuaallllyy..  AAbbssoolluutteellyy  tthheerree  iiss  nnoo  nneeeedd  

ffoorr  tthhee  CCoommppaannyy  ttoo  ssppeenndd  ssuucchh  aa  hhuuggee  aammoouunntt..  WWee  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhiiss  oouuttssoouurrcciinngg  sshhoouulldd  bbee  

ccaanncceelllleedd..    

  

66..    RReevviissee  ppeennssiioonn  ffoorr  22  llaakkhhss  BBSSNNLL  rreettiirreeeess  ww..ee..ff..  0011..0011..22001177,,  ddeelliinnkkiinngg  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ffrroomm  

ppaayy  rreevviissiioonn::  

TThhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess,,  wwhhoo  aarree  aabbssoorrbbeedd  ffrroomm  tthhee  DDeepptt  ooff  TTeelleeccoomm  aarree  GGoovvtt  ppeennssiioonneerrss..  BBootthh  tthhee  

BBSSNNLL  rreettiirreeeess  aass  wweellll  aass  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  rreettiirreeeess  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  ssaammee  CCCCSS  PPeennssiioonn  



RRuulleess,,  11997722..  WWhhiillee  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ppeennssiioonneerrss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ggoott  tthheeiirr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn,,  

tthhee  BBSSNNLL  ppeennssiioonneerrss  aarree  lleefftt  hhiigghh  aanndd  ddrryy..  TThheeyy  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ww..ee..ff..  

0011..0011..22001177..  TThhee  DDooTT  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  BBSSNNLL  rreettiirreeeess..  TToo  hhaarraassss  tthhee  

ppeennssiioonneerrss,,  DDooTT  lliinnkkeedd  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn  wwiitthh  tthhee  ppaayy  rreevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aanndd  BBSSNNLL’’ss  

pprrooffiittaabbiilliittyy..  IInn  ffaacctt,,  ffoorr  tthheemm,,  tthhee  eennttiirree  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  aallrreeaaddyy  ppaaiidd  bbyy  BBSSNNLL  ttoo  tthhee  

DDooTT..  

  

77..    IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  ffoorr  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess::  

TThhee  HHoonn''bbllee  MMiinnsstteerr  aassssuurreedd  tthhee  AAUUAABB  oonn  2244..0022..22001188  aanndd  oonn  0033..0022..22001188  tthhaatt,,  tthhee  nneecceessssaarryy  

rreellaaxxaattiioonn  ffrroomm  aaffffoorrddaabbiilliittyy  ccllaauussee  wwoouulldd  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  CCaabbiinneett,,  ffoorr  tthhee  33rrdd  PPaayy  

RReevviissiioonn  ooff  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..    HHoowweevveerr,,  tthhee  pprrooppoossaall  iiss  ggeettttiinngg  ddeellaayyeedd  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall..  

  

88..    SSeettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  lleefftt  oouutt  iissssuueess  ooff  tthhee  22nndd  PPaayy  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee::  

TThhee  22nndd  PPaayy  RReevviissiioonn  CCoommmmiitttteeee  hhaass  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  eevveerryy  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  CCoommppaannyy  sshhoouulldd  

mmaakkee  aa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  3300%%  ooff  tthhee  ppaayy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  ttoowwaarrddss  tthheeiirr  SSuuppeerraannnnuuaattiioonn  

BBeenneeffiittss..  TThhiiss  rreeccoommmmeennddaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  tthhee  BBSSNNLL  

MMaannaaggeemmeenntt  iiss  yyeett  ttoo  ffuullllyy  iimmpplleemmeenntt  tthhiiss..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  oorrddeerr  iinn  tthhiiss  rreessppeecctt  sshhoouulldd  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  ddeellaayy..  

  

IItt  iiss  vveerryy  rreelleevvaanntt  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt  tthhee  DDooTT  iiss  nnoott  iimmpplleemmeennttiinngg  aannyy  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  

HHoonn''bbllee  MMiinniisstteerr  aanndd  iiss  ddeelliibbeerraatteellyy  ccrreeaattiinngg  hhuurrddlleess  oonn  tthhee  pprrooppoossaallss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  BBSSNNLL  ffoorr  iittss  

rreevviivvaall  aanndd  eevveenn  nnoott  ppeerrmmiittttiinngg  BBSSNNLL  ttoo  ttaakkee  bbaannkk  llooaannss  ffoorr  eexxppaannddiinngg  tthhee  nneettwwoorrkkss..  WWee  ssoolliicciitt  

yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  ttaakkiinngg  uupp  tthheessee  iissssuueess  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  HHoonn''bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss((II//CC))  ffoorr  ffiinnddiinngg  eeaarrllyy  ssoolluuttiioonn..    
 


