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SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  SSeevveerree  rraaiinnss  aanndd  ffllooooddss  iinn  KK

  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoo

  

YYoouu  aarree  aawwaarree  tthhaatt  KKeerraallaa  cciirrccllee  iiss

ffllooooddss  hhaavvee  ccaauusseedd  eexxtteennssiivvee  ddaammaa

ppoowweerr  ssuuppppllyy  iiss  sseevveerreellyy  aaffffeecctteedd  iinn

uussiinngg  ddiieesseell..  

  

FFoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  sseerrvviicceess  ttoo  eexxttee

sseerrvviicceess  iiss  nneecceessssaarryy..  HHeennccee,,  wwee  rreeqq

ppuurrcchhaassee  ddiieesseell,,  ffoorr  rruunnnniinngg  tthhee  sseerrv

  

AAllssoo  dduuee  ttoo  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  rraaiinnss,,  tthh

bbiillllss..  TThhiiss  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ddiissccoonnnneeccttiioo

mmoobbiillee  ppoossttppaaiidd  bbiillllss  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee

aallssoo  pplleeaassee  bbee  eexxtteennddeedd..  

  

FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  aallssoo  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthh
tthhee  ddaammaaggeedd  ccaabblleess,,  eeqquuiippmmeennttss  aann

  

AAtt  tthhiiss  tteessttiinngg  ttiimmee,,  BBSSNNLLEEUU  aassssuurr

ccooooppeerraattiioonn,,  ffoorr  tthhee  rreessttoorraattiioonn,,  aass  

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
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KKeerraallaa  cciirrccllee  ––  ddeemmaannddiinngg  ttoo  aalllloott  nneeeeddffuull  ffuunnddss 

oouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  

ss  ffaacciinngg  tthhee  wwoorrsstt  fflloooodd  ccoonnddiittiioonnss,,  nnoott  wwiittnneess

aaggee  ttoo  oouurr  ccaabblleess,,  eeqquuiippmmeennttss,,  iinnssttaallllaattiioonnss,,  eettcc

nn  mmoosstt  ppaarrttss  ooff  KKeerraallaa..  HHeennccee,,  eexxcchhaannggeess  aanndd  ootthh

eenndd  ssuuppppoorrtt  ttoo  rreelliieeff  aanndd  rreessccuuee  ooppeerraattiioonnss,,  uunniinn

qquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  eennssuurree  tthhaatt  ssuuffffiicciieenntt  ffuunnddss  

rvviicceess..  

hhee  ccuussttoommeerrss  aarree  nnoott  aabbllee  ttoo  rreeaacchh  oouurr  ooffffiicceess  ffoo

oonn  ooff  tthheeiirr  sseerrvviicceess..  HHeennccee,,  tthhee  ppaayy  bbyy  ddaattee  ooff  tt

ee  eexxtteennddeedd..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  vvaalliiddiittyy  ppeerriioodd  ooff  pprree

hhee  nneeeeddffuull  ffuunnddss  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  rreelleeaasseedd  ttoo  KKeerraal
nndd  iinnssttaallllaattiioonnss..  

rreess  ttoo  ssttaanndd  wwiitthh  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aanndd  aallssoo

  wweellll  aass  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  sseerrvviicceess..  
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sssseedd  iinn  tthhee  ppaasstt  5500  yyeeaarrss..  TThhee  

cc..  DDuuee  ttoo  tthhee  rraaiinnss  aanndd  ffllooooddss  

hheerr  iinnssuullaattiioonnss  aarree  bbeeiinngg  rruunn  bbyy  

nntteerrrruupptteedd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  

  aarree  aallllootttteedd  ttoo  KKeerraallaa  cciirrccllee  ttoo  

oorr  tthhee  ttiimmeellyy  ppaayymmeenntt  ooff  tthheeiirr  

tthhee  llaannddlliinnee  bbiillllss  aass  wweellll  aass  tthhee  

eeppaaiidd  mmoobbiillee  ccoonnnneeccttiioonnss  mmaayy  

allaa  cciirrccllee,,  ffoorr  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  

oo  aassssuurreess  ttoo  eexxtteenndd  iitt''ss  ffuulllleesstt  

,,  NNeeww  DDeellhhii  --  0011  


