
  
BBSSNNLLEEUU//  660044  ((DDEEVV))                                                                                                                                                          1166..1100..22002200  
  
TToo,,  
  
SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd  jjii,,  
HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    
2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,    
NNeeww  DDeellhhii--  111100000011  
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --      HHeeaarrttiillyy  tthhaannkkiinngg  ffoorr  mmaannddaattiinngg  tthhee  CCeennttrraall  aanndd  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  tthhee  

PPSSUUss  ttoo  aavvaaiill  BBSSNNLL’’ss  LLaannddlliinnee,,  BBrrooaaddbbaanndd  aanndd  LLeeaasseedd  CCiirrccuuiitt  sseerrvviicceess  ––  rreeqquueessttiinngg  ssiimmiillaarr  
mmaannddaattee  ttoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  aavvaaiill  BBSSNNLL’’ss  mmoobbiillee  sseerrvviiccee  aallssoo --  rreegg..  

  
RReeff::  --  ((11))  DDooTT  lleetttteerr  NNoo..FF..NNoo..1199--11//22001199--SSUU--II  ddaatteedd  1122tthh  OOccttoobbeerr,,  22002200..  
                      ((22))  DDooTT  lleetttteerr  NNoo..FF..NNoo..1199--11//22001199--SSUU--II  ddaatteedd  1122tthh  OOccttoobbeerr,,  22002200..  
  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  kkiinndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  ffoorr  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn,,  ssiirr..  
    
AAtt  tthhee  oouuttsseett,,  BBSSNNLLEEUU  hheeaarrttiillyy  tthhaannkkss  yyoouu  ssiirr,,  ffoorr  aallll  tthhee  ggoooodd  sstteeppss  tthhaatt  aarree  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  yyoouurr  
ggoooodd  sseellff,,  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL,,  ssuucchh  aass  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ffrreeee  ooff  ccoosstt  aanndd  
iissssuuiinngg  ssoovveerreeiiggnn  gguuaarraanntteeee,,  ttoo  eennaabbllee  BBSSNNLL  ttoo  rraaiissee  RRss..88,,550000  ccrroorree  ffrroomm  tthhee  mmaarrkkeett,,  tthhrroouugghh  tthhee  
iissssuuiinngg  ooff  bboonnddss..  
      
BBSSNNLLEEUU  aallssoo  hheeaarrttiillyy  tthhaannkkss  yyoouu  ssiirr,,  ffoorr  tthhee  aabboovvee  cciitteedd  oorrddeerrss,,  iissssuueedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  mmaannddaattiinngg  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeennttss,,  tthhee  CCPPSSEEss,,  tthhee  SSttaattee  
GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  tthheeiirr  PPSSUUss  ttoo  aavvaaiill  BBSSNNLL’’ss  LLaannddlliinnee,,  BBrrooaaddbbaanndd  aanndd  LLeeaasseedd  CCiirrccuuiitt  
sseerrvviicceess..  TThhiiss  hhaass  bbeeeenn  tthhee  lloonngg  ttiimmee  ddeemmaanndd  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  aass  wweellll  aass  tthhee  jjooiinntt  ppllaattffoorrmm  ooff  BBSSNNLL’’ss  
uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  WWee  aarree  vveerryy  ggrraatteeffuull  ttoo  yyoouu  ssiirr,,  ffoorr  ffuullffiilllliinngg  tthhiiss  ddeemmaanndd..  
    
AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ssiirr,,  tthhaatt  tthhee  ccrruucciiaall  mmoobbiillee  sseerrvviiccee,,  bbeeiinngg  
pprroovviiddeedd  bbyy  BBSSNNLL,,  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  DDooTT’’ss  lleetttteerrss  cciitteedd  aabboovvee..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  
MMoobbiillee  iiss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  tteecchhnnoollooggyy  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  sseerrvviicceess..  IInn  ffaacctt,,  aa  vvaasstt  
sseeccttiioonn  ooff  tthhee  ppeeooppllee  aacccceessss  tthhee  iinntteerrnneett  oonnllyy  tthhrroouugghh  mmoobbiillee  nneettwwoorrkk  nnoowwaaddaayyss..    
  
HHeennccee,,  iitt  iiss  aallll  tthhee  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt,,  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeennttss,,  CCPPSSEEss,,  SSttaattee  
GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  tthheeiirr  PPSSUUss  aarree  aallssoo  mmaannddaatteedd  ttoo  aavvaaiill  BBSSNNLL’’ss  mmoobbiillee  sseerrvviiccee..  IInn  tthhiiss  
ccoonntteexxtt,,  iitt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  eennttiirree  RRaaiillwwaayy  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  
aavvaaiilliinngg  tthhee  mmoobbiillee  sseerrvviicceess  bbeeiinngg  pprroovviiddeedd  bbyy  RReelliiaannccee  JJiioo..  MMaannyy  ootthheerr  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  PPSSUUss  aarree  
aallssoo  aavvaaiilliinngg  mmoobbiillee  sseerrvviicceess  ooff  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss..    
    
  
  



  
  
  
IItt  iiss  aa  kknnoowwnn  ffaacctt  tthhaatt,,  BBSSNNLL  wwaass  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  eexxppaanndd  iitt’’ss  mmoobbiillee  nneettwwoorrkkss  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  
22000066  ttoo  22001122..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  BBSSNNLL  wwaass  hhaannddiiccaappppeedd  ffrroomm  rreeaappiinngg  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  
eexxppoonneennttiiaall  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  mmoobbiillee  sseeggmmeenntt,,  wwiittnneesssseedd  bbyy  tthhee  ccoouunnttrryy  dduurriinngg  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  
ppeerriioodd..  SSoooonn  aafftteerr  bbeeccoommiinngg  tthhee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  iinn  22001144,,  iitt  wwaass  yyoouurr  ggooooddsseellff  wwhhoo  
mmaaddee  ooppeenn  ssttaatteemmeennttss  ttoo  mmaakkee  tthhee  ccoouunnttrryy  ttoo  kknnooww  aabboouutt  tthhiiss  ffaacctt..    
  
FFrroomm  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  iitt  bbeeccoommeess  eevviiddeenntt  tthhaatt  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  BBSSNNLL’’ss  mmoobbiillee  bbuussiinneessss  iiss  vveerryy  ccrruucciiaall  ttoo  
iitt’’ss  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall..  HHeennccee,,  wwee  eeaarrnneessttllyy  iimmpplloorree  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ccaauussee  tthhee  DDooTT  ttoo  iissssuuee  
mmaannddaattee  ttoo  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeennttss,,  CCPPSSEEss,,  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  
tthheeiirr  PPSSUUss,,  ttoo  aavvaaiill  BBSSNNLL’’ss  mmoobbiillee  sseerrvviicceess..  WWee  sshhaallll  bbee  vveerryy  ggrraatteeffuull  ttoo  yyoouu  ssiirr,,  iiff  ppoossiittiivvee  sstteeppss  aarree  
ttaakkeenn  iinn  tthhiiss  ddiirreeccttiioonn  eexxppeeddiittiioouussllyy..  
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  
YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
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,,  HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
    ((33))  SShhrrii  SS..KK..  MMiisshhrraa,,  DDiirreeccttoorr  ((CCMM)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
  


