
  
  

AAIIBBDDPPAA//MMIINN--VVRRSS  &&  BBSSNNLL//22002200                                              JJuullyy  11,,  22002200  
  

TToo  
  

SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd,,  
HHoonn''bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn&&  IITT  aanndd  LLaaww,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAssookkaa  RRooaadd,,  
NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011..  
  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,  
  
SSuubb::  --  BBrreeaacchh  ooff  aassssuurraannccee  iinn  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  eexx--ggrraattiiaa  ttoo  BBSSNNLL  VVRRSS  RReettiirreeeess  aanndd  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL--  rreegg..  
  
WWee  aarree  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess  ooff  uuttmmoosstt  iimmppoorrttaannccee  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  
aanndd  ffaavvoouurraabbllee  aaccttiioonn..  
  

11..  VVRRSS  wwaass  ddeeccllaarreedd  ffoorr  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  ooff  BBSSNNLL  iinn  OOccttoobbeerr,,  22001199..  TThheerree  wwaass  aann  
uunnpprreecceeddeenntteedd  rreessppoonnssee  ffrroomm  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  ttoo  tthhee  VVRRSS,,  mmaaiinnllyy  dduuee  ttoo  tthhee  ccoommppaarraattiivveellyy  aattttrraaccttiivvee  eexx--ggrraattiiaa..  
AAccccoorrddiinnggllyy,,  aass  mmaannyy  aass  7788,,556699  eemmppllooyyeeeess  aavvaaiilleedd  tthhee  VVRRSS..  IItt  wwaass  aassssuurreedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  tthhee  eexx--ggrraattiiaa  wwiillll  bbee  
ppaaiidd  iinn  ttwwoo  eeqquuaall  iinnssttaallmmeennttss,,  11sstt  iinn  MMaarrcchh  aanndd  22nndd  iinn  JJuunnee,,  22002200..  
  

22..    MMaannyy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  aavvaaiilleedd  tthhee  VVRRSS  iinn  tthhee  hhooppee  tthhaatt  tthheeyy  ccoouulldd  uuttiilliissee  tthhee  eexx--ggrraattiiaa  aammoouunntt  ffoorr  tthhee  
mmaarrrriiaaggee  ooff  tthheeiirr  ddaauugghhtteerr,,  ttoo  ppuurrcchhaassee  aa  hhoouussee  eettcc..  BBuutt  aallll  tthheessee  hhooppeess  ssttaanndd  sshhaatttteerreedd  dduuee  ttoo  tthhee  bbrreeaacchh  ooff  aassssuurraannccee  
iinn  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  eexx--ggrraattiiaa..  CCoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  aassssuurraannccee,,  tthhee  ffiirrsstt  iinnssttaallmmeenntt  ppaaiidd  iinn  MMaarrcchh,,22002200  wwaass  oonnllyy  3311..33%%  iinnsstteeaadd  
ooff  5500%%..  TThhiiss  AAssssoocciiaattiioonn,,  tthhrroouugghh  aa  lleetttteerr  ddaatteedd  0088--0066--22002200  hhaadd  bbrroouugghhtt  tthhiiss  iissssuuee  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  SSeeccrreettaarryy,,  DDooTT  aanndd  
ddeemmaannddeedd  tthhee  bbaallaannccee  ooff  6688..77%%  eexx--ggrraattiiaa  sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  iinn  JJuunnee,,22002200..  BBuutt  ttoo  oouurr  ddiissmmaayy,,  oonnllyy  2222..55%%  iiss  ppaaiidd  iinn  
JJuunnee,,22002200,,  ppuuttttiinngg  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  bbaallaannccee  4466..22%%  eexx--ggrraattiiaa..  TThhiiss  hhaass  nnaattuurraallllyy  ccaauusseedd  wwiiddeesspprreeaadd  
ddiissaappppooiinnttmmeenntt  aanndd  mmeennttaall  aaggoonnyy  ttoo  tthhee  VVRRSS  rreettiirreeeess..  TThheerreeffoorree,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  ttoo  ccaauussee  nneecceessssaarryy  
aaccttiioonn  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  ppaayymmeenntt  ooff  4466..22%%  eexx--ggrraattiiaa  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  VVRRSS  rreettiirreeeess..  
  

33..    SSiirr,,  wwee  aarree  eeqquuaallllyy  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  tthhee  ffuuttuurree  ooff  BBSSNNLL..  MMaannyy  ppeeooppllee  aapppprreecciiaatteedd  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  eeffffoorrttss  iinn  
bbrriinnggiinngg  oouutt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  ffoorr  BBSSNNLL  aanndd  bbeelliieevveedd  iinn  eeaarrllyy  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  TThhee  mmaaiinn  ccoommppoonneennttss  ooff  
tthhee  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  wweerree;;  ((11))  IImmmmeeddiiaattee  ggrraanntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL  ((22))  SSoovveerreeiiggnn  BBoonndd  ooff  RRss..1155,,000000  ccrroorree  ((33))  
MMoonneettiissaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  aasssseettss  aanndd  ((44))  VVRRSS  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  
  

44..    BBuutt  tthhee  ffaacctt  rreemmaaiinnss  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  ttoopp  ooffffiicceerrss  ooff  DDooTT  aanndd  BBSSNNLL  wweerree  eenntthhuussiiaassttiicc  iinn  
iimmpplleemmeennttiinngg  oonnllyy  tthhee  VVRRSS  ttoo  tthheeiirr  ffuullll  ssaattiissffaaccttiioonn..  AAnndd  tthhee  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  iiss  ppuutt  iinnttoo  tthhee  ccoolldd  ssttoorraaggee..  TThhee  llaattee  
iinniittiiaattiivvee  ooff  BBSSNNLL  ffoorr  tthhee  44GG  sseerrvviiccee  hhaass  bbeeeenn  ssttaalllleedd  bbyy  tthhee  PPMMOO  oonn  fflliimmssyy  ggrroouunnddss,,  pprreessuummaabbllyy  aatt  tthhee  bbeehheesstt  ooff  
RReelliiaannccee  JJiioo..  TThhee  iinntteennttiioonn  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  eexxppoosseedd  wwiitthh  aawwaarrddiinngg  tthhee  wwoorrkk  ooff  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  5511  ttoowweerrss  iinn  LLaaddaakkhh  
ttoo  RReelliiaannccee  JJiioo,,  nneegglleeccttiinngg  BBSSNNLL..  TThhee  ootthheerr  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  aallssoo  rreemmaaiinn  aass  nnoonnssttaarrtteerr..  TThhee  
aapppprreehheennssiioonn  ooff  aa  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  ppeeooppllee  tthhaatt  tthhee  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  iiss  oonnllyy  aa  ppllooyy  ttoo  rreettrreenncchh  tthhee  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  nnaammee  
ooff  VVRRSS  iiss  pprroovveedd  ttoo  bbee  ccoorrrreecctt..  
    

55..    WWhheenn  tthhee  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  wwaass  ddeeccllaarreedd,,  BBSSNNLL  wwaass  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ooxxyyggeenn  ccyylliinnddeerr  aanndd  nnooww,,  aafftteerr  88  mmoonntthhss,,  
BBSSNNLL  iiss  oonn  vveennttiillaattoorr..  SSaallaarryy  ooff  eemmppllooyyeeeess  aarree  iinn  aarrrreeaarrss  ffoorr  ttwwoo  mmoonntthhss,,  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  aarree  nnoott  bbeeiinngg  ppaaiidd  tthheeiirr  
wwaaggeess  ffoorr  tthhee  llaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss,,  uunnaabbllee  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  mmoosstt  aattttrraaccttiivvee  FFTTTTHH  ttoo  tthhee  ccuussttoommeerrss  dduuee  ttoo  ppaauucciittyy  ooff  ffuunnddss  ttoo  
pprrooccuurree  nneecceessssaarryy  aacccceessssoorriieess  eettcc..  
  
  
  



  
  
  
  
66..    MMoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  BBSSNNLL  RReettiirreeeess  aarree  nnoott  bbeeiinngg  ppaaiidd  tthheeiirr  mmeeddiiccaall  bbiillllss,,  mmeeddiiccaall  aalllloowwaannccee  ssiinnccee  22001188..  OOnnee  ttiimmee  
ppaayymmeenntt  mmaaddee  ttoo  CCGGHHSS  iiss  aallssoo  nnoott  bbeeiinngg  rreeiimmbbuurrsseedd..  TThhee  aabbnnoorrmmaall  ddeellaayy  iinn  ppaayymmeenntt  ooff  mmeeddiiccaall  bbiillllss  aanndd  aalllloowwaannccee  iiss  
ccaauussiinngg  mmuucchh  ddiiffffiiccuullttyy  aanndd  ddiissaarrrraayy  ttoo  tthhee  PPeennssiioonneerrss..  TThhiiss  bbuurrnniinngg  iissssuuee  wwaass  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  CCMMDD,,  BBSSNNLL  
sseevveerraall  ttiimmeess  aanndd  aallssoo  HHoonn''bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  aanndd  yyoouurr  ggoooodd  sseellff..  WWee  oonnccee  aaggaaiinn  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  ddoo  ssoommeetthhiinngg  ttoo  
mmiittiiggaattee  tthhee  ssuuffffeerriinnggss  ooff  tthhee  ppoooorr  PPeennssiioonneerrss  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  CCoovviidd--1199  ppaannddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn..  
  
77..    WWee  aallssoo  mmaakkee  aa  ffeerrvveenntt  rreeqquueesstt  ttoo  yyoouurr  ggoooodd  sseellff  ttoo  kkiinnddllyy  ddoo  tthhee  nneeeeddffuull  ffoorr  tthhee  RReevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  iinn  tthhee  bbeesstt  
iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ppeeooppllee  aanndd  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  ttoo  kkeeeepp  uupp  tthhee  ccrreeddiibbiilliittyy  aanndd  ssiinncceerriittyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  
  
AAwwaaiittiinngg  aann  eeaarrllyy  ppoossiittiivvee  rreessppoonnssee  aanndd  
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy  
  
  
  
KK  GG  JJaayyaarraajj  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  SSeeccrreettaarryy,,  ((TTeelleeccoomm)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoomm..,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100  000011    

    ((22))  SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011  
  

  


