
JJOOIINNTT  AACCTTIIOONN  CCOOMMMMIITTTTEEEE  OOFF  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  //  UUNNIIOONNSS    
OOFF  BBSSNNLL  EEXXEECCUUTTIIVVEESS  &&  NNOONN--EEXXEECCUUTTIIVVEESS  

DD--77,,  TTeelleeggrraapphh  PPllaaccee,,  GGoollee  MMaarrkkeett,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011..  
  

JJAACC//GGLL                                                                                        2288..0044..22001122  
  
TToo,,  
  
SShhrrii  RR..  CChhaannddrraasseekkhhaarr,,  
SSeeccrreettaarryy,,  DDOOTT,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --  FFiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL  aanndd  ddeenniiaall  ooff  dduuee  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  ssttaaffff--RReeqquueesstt  ffoorr  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  

ffiinnaalliizziinngg  aa  ffaavvoorraabbllee  ppoolliiccyy  rreeggiimmee  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  aallll  dduuee  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  ssttaaffff——RReegg..  
  
FFoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  BBSSNNLL  ppoosstteedd  aa  lloossss  ooff  RRss  11882233  ccrroorree  iinn  22000099--1100  aanndd  iitt  iinnccrreeaasseedd  ttoo  RRss  66338844  ccrroorree  iinn  22001100--
1111  aanndd  mmaayy  iinnccrreeaassee  ffuurrtthheerr  iinn  22001111--1122..  TThhiiss  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  ppoolliiccyy  rreeggiimmee  wwhhiicchh  iiss  ttoottaallllyy  aaddvveerrssee  ttoo  tthhee  PPSSUU  
ooppeerraattoorrss,,  eessppeecciiaallllyy  BBSSNNLL..  AAnnyy  ooppeerraattoorr  pprroovviiddiinngg  llaannddlliinnee  sseerrvviicceess  iinn  rruurraall  aarreeaass  aanndd  iinn  uurrbbaann  aarreeaass  
ccaannnnoott  ssuussttaaiinn  tthhoossee  ooppeerraattiioonnss  uunnlleessss  mmaaxxiimmuumm  ccoommppeennssaattiioonn  iiss  ppaaiidd  ffoorr  tthhee  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  oonn  tthheemm..  
AAllssoo,,  tthhee  BBSSNNLL  ffuullffiilllliinngg  ssoo  mmaannyy  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ccaannnnoott  ssuussttaaiinn  iittss  bbuussiinneessss  uunnlleessss  iitt  iiss  aalllloowweedd  ttoo  pprrooccuurree  
tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  mmoobbiillee  sseerrvviicceess  wwiitthh  tthhee  ssaammee  ffaacciilliittiieess  aass  aalllloowweedd  iinn  ccaassee  ooff  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss..  SSiinnccee  
iitt  iiss  aa  PPSSUU  aanndd  tthhee  iinnccuummbbeenntt  ooppeerraattoorr,,  tthhee  ssppeeccttrruumm  hhaass  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  BBSSNNLL  ffrreeee  ooff  ccoosstt,,  aass  pprroovviiddeedd  
aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  aalllloowwiinngg  iitt  ttoo  ssttaarrtt  mmoobbiillee  sseerrvviicceess..  
  
TThhee  NNTTPP  11999999  aass  wweellll  aass  tthhee  CCaabbiinneett  ddeecciissiioonnss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL  aassssuurreedd  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  
BBSSNNLL  ffuullllyy  ffoorr  tthhee  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  oonn  tthhee  sseerrvviicceess  ssoocciiaallllyy  nneecceessssaarryy,,  bbuutt  ccoommmmeerrcciiaallllyy  nnoott  vviiaabbllee..  TThhiiss  
ccoommmmiittmmeenntt  wwaass  ggrraadduuaallllyy  ddiilluutteedd  aanndd  ffiinnaallllyy  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  BBSSNNLL  wwaass  ttoottaallllyy  ssttooppppeedd..  
TThhee  ccaasshh  rreesseerrvveess  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  BBSSNNLL  wweerree  ddrraaiinneedd  oouutt  bbyy  wwaayy  ooff  tthhee  hhuuggee  aammoouunnttss  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  iitt  iinn  
tthhee  nnaammee  ooff  33GG  aanndd  BBWWAA  ssppeeccttrruumm  aass  aallssoo  aa  nnoottiioonnaall  llooaann..  BBSSNNLL  wwaass  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  pprrooccuurree  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  
aass  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  iittss  mmoobbiillee  sseerrvviicceess..  
  
TThhee  ccoonnttiinnuuoouuss  uunncceerrttaaiinnttyy  ffoorr  yyeeaarrss  ttooggeetthheerr  iinn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  aabbssoorrppttiioonn  ooff  IITTSS  ooffffiicceerrss  iinn  BBSSNNLL  iiss  rreessuullttiinngg  
iinn  ddeenniiaall  ooff  pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  vvaarriioouuss  lleevveellss  iinn  BBSSNNLL..  WWhhiillee  tthhee  nnoonn--aabbssoorrbbeedd  IITTSS  ooffffiicceerrss  aarree  eennjjooyyiinngg  
ffuullllyy  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  ppaayy  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  66tthhee  CCPPCC,,  tthhee  aabbssoorrbbeedd  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess  aanndd  eexxeeccuuttiivveess  wweerree  ddeenniieedd  
tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  mmeerrggeerr  ooff  7788..22%%  IIDDAA  wwiitthh  bbaassiicc  ppaayy  aanndd  ootthheerr  bbeenneeffiittss..  
  
AAggiittaatteedd  wwiitthh  tthhiiss    aallaarrmmiinngg  ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  BBSSNNLL  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess  aanndd  eexxeeccuuttiivveess  wweenntt  oonn  oonnee  ddaayy  ssttrriikkee  oonn  
1155--1122--22001111  oonn  tthhee  iissssuueess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  ssuurrvviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aanndd  aaggaaiinnsstt  tthhee  ddeenniiaall  ooff  dduuee  bbeenneeffiittss  ttoo  tthheemm..    
  
BBuutt  tthheerree  iiss  nnoo  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  TThhee  ddrraafftt  NNTTPP  22001111//22001122  aanndd  tthhee  ddeevveellooppmmeennttss  tthheerree  aafftteerr  
rreeggaarrddiinngg  tthhee  ppoolliiccyy  mmaatttteerrss  iinn  tteelleeccoomm  sseeccttoorr  iinncclluuddiinngg  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  TTRRAAII  oonn  tthhee  ssppeeccttrruumm  
aauuccttiioonn  aarree  aaddddiinngg  mmoorree  hhaannddiiccaappss  ttoo  BBSSNNLL  iinnsstteeaadd  ooff  eennssuurriinngg  iittss  vviiaabbiilliittyy..  EEffffoorrttss  aarree  bbeeiinngg  mmaaddee  
ccoonnttiinnuuoouussllyy  ttoo  ppuutt  tthhee  bbllaammee  ffoorr  tthhee  lloosssseess  oonn  tthhee  wwaaggeess  ooff  ssttaaffff  aanndd  VVRRSS  pprrooppoossaall  iiss  bbeeiinngg  ppuusshheedd  
tthhrroouugghh..  
  
IInn  tthhiiss  bbaacckk  ggrroouunndd  wwee  rreeqquueesstt  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  sseettttlliinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iissssuueess::  
  



  
  

AA))  IIssssuueess  rreellaatteedd  ttoo  PPoolliiccyy  mmaatttteerrss::  
  

11..  WWiitthhddrraaww  tthhee  VVRRSS  pprrooppoossaall  
  IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aannyy  llaarrggee  ssccaallee  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  wwhheerree  eevveerryy  yyeeaarr  aabboouutt  1100000000//1166000000  

eemmppllooyyeeeess  aarree  rreettiirriinngg,,  rreedduucciinngg  ssttaaffff  ssttrreennggtthh  ddrraassttiiccaallllyy,,  tthheerree  iiss  nnoo  nneecceessssiittyy  ffoorr  VVRRSS..  MMoorreeoovveerr  
tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  VVRRSS  iinn  ootthheerr  ccoommppaanniieess  iinncclluuddiinngg  MMTTNNLL  wwaass  tthhaatt  iitt  ddiidd  nnoott  hheellpp  iinn  ddeeccrreeaassiinngg  
tthhee  lloosssseess..  IItt  iiss  tthheerreeffoorree  rreeqquueesstteedd  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  VVRRSS  pprrooppoossaallss..  SSiinnccee  tthhee  BBSSNNLL  hhaass  ttoo  ttaakkee  aa  
hhuuggee  llooaann  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  VVRRSS,,  iinnsstteeaadd  ooff  rreedduucciinngg  iittss  lloosssseess,,  VVRRSS  wwiillll  oonnllyy  rreessuulltt  iinn  
iinnccrreeaassiinngg  tthhee  lloosssseess  ttoo  BBSSNNLL..  

  
22..  IImmmmeeddiiaattee  aabbssoorrppttiioonn//rreeppaattrriiaattiioonn  ooff  IITTSS  OOffffiicceerrss  
  IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  hhoonn’’bbllee  HHiigghh  CCoouurrtt  ooff  DDeellhhii  oonn  tthhiiss  iissssuuee  wwiitthhoouutt  

aannyy  ffuurrtthheerr  lliittiiggaattiioonn  aanndd  eenndd  tthhee  uunncceerrttaaiinniittyy  pprreevvaaiilliinngg  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ccaaddrreess  aatt  aallll  lleevveellss..  
  
33..  PPrrooccuurreemmeenntt  ooff  rreeqquuiirreedd  eeqquuiippmmeenntt  wwiitthhoouutt  ddeellaayy    
  TThhee  pprrooccuurreemmeenntt  aanndd  ssuuppppllyy  ooff  eeqquuiippmmeennttss  iinncclluuddiinngg  GGSSMM,,  BBBB  MMooddeemm,,  CCaabblleess,,  tteelleepphhoonnee  

iinnssttrruummeennttss  ,,  TTrraannss  SSMMSS,,  MMLLLLNN  eettcc  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  iimmppoorrttaanntt  bbuussiinneessss  pprroojjeeccttss  lliikkee  EERRPP,,  
NNGGNN  aanndd  TTrraannssmmiissssiioonn  NNMMSS  eettcc  iiss  ttaakkiinngg  aa  lloonnggeerr  ttiimmee  iinn  BBSSNNLL  dduuee  ttoo  tthhee  pprroocceedduurree  iinnvvoollvveedd  aanndd  
aallssoo  dduuee  ttoo  ffuunnddiinngg  pprroobblleemm..  IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  sseeee  tthhaatt  tthhee  pprroocceedduurreess  ffoorr  pprrooccuurriinngg  tthhee  
eeqquuiippmmeennttss  ffoorr  PPSSUUss  aarree  oonn  ppaarr  wwiitthh  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhee  lleevveell  ppllaayyiinngg  ffiieelldd,,  
wwiitthh  nneecceessssaarryy  ssaaffeegguuaarrddss..  

  
44..  CCoommppeennssaattiioonn  ffoorr  lloossss  mmaakkiinngg  rruurraall  sseerrvviicceess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ppoolliiccyy  ccoommmmiittmmeennttss  
  WWhhiillee  pphhaassiinngg  oouutt  tthhee  AADDCC  wwiitthhoouutt  aannyy  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  tthhee  TTRRAAII  rreeccoommmmeennddeedd  aa  ccoommppeennssaattiioonn  ooff  

RRss  22000000  ccrroorree  ppeerr  yyeeaarr  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  33  yyeeaarrss  ttoo  BBSSNNLL  ffoorr  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  ssuusstteennaannccee  ooff  iittss  ffiixxeedd  
wwiirree  lliinneess  iinnssttaalllleedd  bbeeffoorree  11--44--22000022..  TThhee  33  yyeeaarrss  ppeerriioodd  eennddeedd  bbyy  JJuullyy  22001111..  

  
    NNooww  tthhee  TTRRAAII  hhaass  iissssuueedd  aa  ccoonnssuullttaattiioonn  ppaappeerr  oonn  2266..0044..22001122  pprrooppoossiinngg  aa  ssuuppppoorrtt  ooff  RRss  11550000  ccrroorree  

ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarr  aanndd  RRss  11225500  ccrroorree  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd  yyeeaarr,,  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  AAuugguusstt  22001111..  TThhiiss  iiss  aann  
iinnssiiggnniiffiiccaanntt  aammoouunntt  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  aaccttuuaall  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  bbyy  BBSSNNLL..  AAss  ppeerr  tthhee  aavvaaiillaabbllee  
iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  lloosssseess  ttoo  BBSSNNLL  oonn  tthhee  11..1144  ccrroorree  rruurraall    DDEELLss    aass  oonn  3311..0033..22000033  wwaass  RRss  44559955  
ccrroorreess..  DDuuee  ttoo  iinnccrreeaassee  iinn  pprriicceess  ooff  aallll  iinnppuuttss,,  tthhee  pprreesseenntt  lloossss  oonn  rruurraall  llaannddlliinneess  wwiillll  bbee  ddoouubbllee  ooff  
tthhiiss  aammoouunntt..  

  
  BBuutt  tthhee  TTRRAAII  rreessttrriicctteedd  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  tthhee  lloossss  oonn  rruurraall  llaannddlliinneess  iinn  sseevveerraall  wwaayyss..  IItt  rreessttrriicctteedd  

tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  tthhee  lloossss  ttoo  tthhee  llaannddlliinneess  iinnssttaalllleedd  bbeeffoorree  11--44--22000022  aanndd  wwoorrkkiinngg  nnooww..  BBuutt  tthhee  
eexxppeennddiittuurree  iinnccuurrrreedd  bbyy  BBSSNNLL  wwiillll  nnoott  ddeeccrreeaassee  wwiitthh  tthhee  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  llaanndd  lliinneess  ssiinnccee  tthhee  
eexxppeennddiittuurree  iiss  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  iinnddoooorr  aanndd  oouuttddoooorr  ppllaanntt  ooff  tthhee  rruurraall  aarreeaass  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  
ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  wwoorrkkiinngg  lliinneess..  AAllssoo,,  tthhee  ccaallccuullaattiioonnss  ooff  TTRRAAII  aarree  nnoott  ttaakkiinngg  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  
eexxppeennddiittuurree  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ddeepprreecciiaattiioonn..    

    
  TThheerreeffoorree  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  sseeee  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccyy  iiss  ffrraammeedd  ffoorr  ggrraannttiinngg  ffuullll  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  BBSSNNLL  

ffoorr  tthhee  aaccttuuaall  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  bbyy  iitt  oonn  iittss  rruurraall  llaannddlliinneess..  
  
55..  FFrreeee  AAllllooccaattiioonn  aanndd  LLiibbeerraalliissaattiioonn  ooff  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL  iinn  aallll  bbaannddss    
  TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  iissssuueedd  bbyy  TTRRAAII  oonn  2233..0044..22001122  oonn  tthhee  aauuccttiioonn  ooff  ssppeeccttrruumm  wwiillll  iimmppoossee  

uurrggeennccyy  ffoorr  BBSSNNLL  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  lliibbeerraalliizzee  iittss  ssppeeccttrruumm  iinn  11880000  MMHHzz  bbaanndd  ((uussiinngg  tthhee  ssppeeccttrruumm  iinn  
tthhiiss  bbaanndd  ttoo  pprroovviiddee  aannyy  sseerrvviiccee  iinncclluuddiinngg  aaddvvaanncceedd  sseerrvviiccee,,  iinn  aannyy  tteecchhnnoollooggyy))  bbyy  ppaayyiinngg  tthhee  
pprriiccee  ffoorr  tthhee  ssppeeccttrruumm  iinn  tthhaatt  bbaanndd  tthhaatt  wwiillll  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  aauuccttiioonn..  AAss  ppeerr  tthhee  TTRRAAII,,  tthhee  



mmiinniimmuumm  ssppeeccttrruumm  iinn  11880000  MMHHzz  bbaanndd  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  lliibbeerraalliizzeedd  iiss  55  MMHHzz  aanndd  iitt  ffiixxeedd  tthhee  rreesseerrvvee  
pprriiccee  ooff  RRss  33662222  ccrroorree  ffoorr  ppaann--IInnddiiaa  ssppeeccttrruumm  ffoorr  11  MMHHzz..  FFoorr  55  MMHHzz  ssppeeccttrruumm,,  iitt  tthhee  rreesseerrvvee  pprriiccee  
aaccccoorrddiinnggllyy  wwiillll  bbee  mmoorree  tthhaann  RRss  1188000000  ccrroorree..  IInn  tthhee  aauuccttiioonn  tthhiiss  pprriiccee  wwiillll  ffuurrtthheerr  iinnccrreeaassee..  EEvveenn  
tthhoouugghh  tthhee  TTRRAAII  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  oonnee  tthhiirrdd  ooff  tthhee  aammoouunntt  iimmmmeeddiiaatteellyy  aalllloowwiinngg  
tthhee  rreemmaaiinniinngg  aammoouunntt  ttoo  bbee  ppaaiidd  iinn  1100  yyeeaarrss,,  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  bbuurrddeenn  wwiillll  bbee  RRss  55000000  ccrroorree  iinn  ssuucchh  
ccaassee..  SSuubbsseeqquueennttllyy  wwhheenn  eevveerr  tthhee  ssppeeccttrruumm  iinn  ootthheerr  bbaannddss  wwiillll  bbee  aauuccttiioonneedd,,  tthhee  BBSSNNLL  hhaass  ttoo  
eeiitthheerr  lliibbeerraalliissee  iittss  eexxiissttiinngg  ssppeeccttrruumm  iinn  tthhaatt  bbaanndd  oorr  aaccqquuiirree  tthhee  ssppeeccttrruumm  iinn  tthhaatt  bbaanndd  iiff  iitt  iiss  nnoott  
hhaavviinngg  iitt..  FFoorr  tthhee  ssppeeccttrruumm  iinn  tthhee  bbaannddss  990000//880000//770000  tthhee  TTRRAAII  hhaass  ffiixxeedd  tthhee  rreesseerrvvee  pprriicceess  aatt  aa  
ssttiillll  hhiigghheerr  lleevveell  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ssppeeccttrruumm  iinn  11880000  MMHHzz  bbaanndd..  TThhiiss  wwiillll  rreessuulltt  iinn  tthhee  nneecceessssiittyy  ffoorr  
ppaayymmeenntt  ooff  aa  hhuuggee  ssuumm  ooff  mmoonneeyy,,  mmaayy  bbee  aarroouunndd  RRss  4400000000  ccrroorree  iinn  tthhee  ccoommiinngg  ffeeww  yyeeaarrss  ffoorr  
lliibbeerraalliizziinngg//aaccqquuiirriinngg  tthhee  ssppeeccttrruumm..  

  
  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn  iitt  iiss  ssuubbmmiitttteedd  tthhaatt  ssiinnccee  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  aarree  ““SSttaattee””  aanndd  tthhee  sseelllleerr  ooff  tthhee  

ssppeeccttrruumm  iiss  tthhee  SSttaattee,,  nnoo  aammoouunntt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  bbee  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  ffoorr  
lliibbeerraalliizzaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  ssppeeccttrruumm  oorr  ffoorr  ffrreesshh  aallllooccaattiioonn  ooff    lliibbeerraalliizzeedd  ssppeeccttrruumm  iinn  aannyy  bbaanndd..  TThhee  
pprriinncciippllee  ooff  eeqquuaalliittyy  iiss  aapppplliiccaabbllee  aammoonngg  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  oonnllyy  aanndd  nnoott  bbeettwweeeenn  tthhee  PPSSUUss  
aanndd  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  ssiinnccee  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  PPSSUU  iiss  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  
tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  PPrriivvaattee  ooppeerraattoorrss..  PPaarraa  6699  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  jjuuddggmmeenntt  oonn  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  tthhee  
22GG  lliicceennsseess  ddiirreeccttss  tthhee  SSttaattee  nnoott  ttoo  ddiissccrriimmiinnaattee  ““bbeettwweeeenn  ssiimmiillaarrllyy  ppllaacceedd  pprriivvaattee  ppaarrttiieess””..  HHeennccee  
tthhee  pprriinncciippllee  ooff  eeqquuaalliittyy  iinn  aallllooccaattiinngg  tthhee  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  iiss  aapppplliiccaabbllee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aallllooccaattiioonn  ttoo  
ssiimmiillaarrllyy  ppllaacceedd  pprriivvaattee  ppaarrttiieess  aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  bbaarr  aaggaaiinnsstt  tthhee  pprreeffeerreennttiiaall  ttrreeaattmmeenntt  ttoo  ppuubblliicc  
sseeccttoorr  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ppeeooppllee..  IInn  CChhiinnaa,,  tthhee  PPSSUU  ooppeerraattoorrss  wweerree  aallllootttteedd  ssppeeccttrruumm  ffrreeee  ooff  
ccoosstt  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  pprroovviiddiinngg  cchheeaappeerr  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ppeeooppllee..  TThhee  PPSSUU  ooppeerraattoorrss  iinn      IInnddiiaa  
sshhoouulldd  bbee  pprroovviiddeedd  tthhee  ssppeeccttrruumm  iinn  aallll  bbaannddss  ffrreeee  ooff  ccoosstt,,  rreeccooggnniizziinngg  tthheemm  iinnssttrruummeennttaalliittiieess  iinn  
tthhee  hhaannddss  ooff  tthhee  SSttaattee  ffoorr  uuttiilliizziinngg  tthhee  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  eeffffiicciieennttllyy  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ppeeooppllee..    

  
66..  RReeffuunndd  RRss  88331133  ccrroorree  ppaaiidd  bbyy  BBSSNNLL  ttoowwaarrddss  nnoonn--ssttaannddaarrdd  BBWWAA  ssppeeccttrruumm  wwhhiicchh  wwaass  aallrreeaaddyy  

ssuurrrreennddeerreedd  bbyy  BBSSNNLL..  
  WWee  rreeqquueesstt  yyoouurr  iinntteerrvveennttiioonn  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  ppaayymmeenntt  ooff  tthhiiss  aammoouunntt  ttoo  BBSSNNLL  wwiitthhoouutt  wwaaiittiinngg  ffoorr  

aannyy  aauuccttiioonn  ooff  tthhee  ssuurrrreennddeerreedd//aannyy  ootthheerr  ssppeeccttrruumm..    
  
77..  IImmmmeeddiiaattee  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  tthhee  lliicceennsseess  ooff  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  wwhhoo  aarree  iilllleeggaallllyy  pprroovviiddiinngg  33GG  

sseerrvviiccee  wwiitthhoouutt  33GG  ssppeeccttrruumm  aallllooccaattiioonn    
  SSiinnccee  tthhee  mmaatttteerr  iiss  hheeaarrdd  bbyy  tthhee  TTDD  SSAATT  aanndd  iittss  jjuuddggmmeenntt  iiss  rreesseerrvveedd,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  ppuurrssuuee  tthhee  

mmaatttteerr  lleeggaallllyy  ffoorr  ccaanncceelllliinngg  tthhee  lliicceennsseess  ooff  tthhee  ooppeerraattoorrss  wwhhoo  aarree  pprroovviiddiinngg  33GG  sseerrvviicceess  wwiitthhoouutt  
33GG  ssppeeccttrruumm  aallllooccaattiioonn..  

  
88..  AAcccceessss  DDeeffiicciitt  CChhaarrggee((AADDCC))  sshhoouulldd  bbee  qquuaannttiiffiieedd  tthhrroouugghh  aapppprroopprriiaattee  mmeecchhaanniissmm  aanndd  ppaaiidd  ttoo  

BBSSNNLL  
  TThhiiss  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoommppeennssaattee  BBSSNNLL  ffoorr  tthhee  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  bbyy  iitt  oonn  tthhee  llaannddlliinnee  nneettwwoorrkk  aass  aa  

wwhhoollee..  WWiitthhoouutt  ssuucchh  hhuuggee  llaannddlliinnee  nneettwwoorrkk  ooff  BBSSNNLL  wwhhiicchh  iiss  bbeeiinngg  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  iinnccuurrrriinngg  lloosssseess,,  
tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  bbrrooaaddbbaanndd  aanndd  iinntteerrnneett  sseerrvviicceess  oonn  ssuucchh  aa  llaarrggee  ssccaallee  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  
ppoossssiibbllee..  SSiinnccee  tthhee  BBSSNNLL  iiss  tthhuuss  iinnccuurrrriinngg  tthheessee  lloosssseess  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  sseerrvviicceess  wwhhiicchh  aarree  
ssoocciiaallllyy  nneecceessssaarryy,,  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  iitt  bbyy  wwaayy  ooff  AADDCC  iiss  jjuussttiiffiieedd..  

  
99..  RReeiimmbbuurrsseemmeenntt  ooff  LLiicceennssee  FFeeee  ttoo  BBSSNNLL  aass  aassssuurreedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  CCoorrppoorraattiissaattiioonn..  
  
1100..  RReeffuunndd  ooff  ““NNoottiioonnaall  LLooaann””  ooff  RRss  77550000  ccrroorree  wwiitthh  iinntteerreesstt  ccoolllleecctteedd  bbyy  DDooTT  ffrroomm  BBSSNNLL..  
  
  
  



1111..  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ppaayymmeenntt  bbyy  BBSSNNLL  ttoo  DDooTT  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  oonnllyy  oonn  aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  iinnsstteeaadd  ooff  
mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee  

  WWhhiillee  tthhee  rruullee  iinn  ccaassee  ooff  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeennttss  iiss  cchhaannggeedd  ffoorr  ccaallccuullaattiinngg  tthhee  
ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbaasseedd  oonn  tthhee  aaccttuuaall  ppaayy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee,,  tthhee  BBSSNNLL  iiss  aasskkeedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  
tthhee  pprreevviioouuss  ssyysstteemm  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhee  ppaayy  ssccaallee  
ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee..  IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  aallllooww  BBSSNNLL  ttoo  ppaayy  tthhee  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbaasseedd  oonn  tthhee  
aaccttuuaall  bbaassiicc  ppaayy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  

  
1122..  PPaayymmeenntt  ooff  ffuullll  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  BBSSNNLL  ffoorr  tthhee  lloossss  mmaakkiinngg  tteelleeggrraapphh  sseerrvviicceess  bbeeiinngg  mmaaiinnttaaiinneedd  

aass  aa  ssoocciiaall  oobblliiggaattiioonn..  
  
1133..  DDiissccoonnttiinnuuee  aallll  tthhee  TTeelleeccoomm  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeeess  ssiinnccee  tthheeyy  aarree  nnoott  nneecceessssaarryy  wwhheenn  mmuullttiippllee  

tteelleeccoomm  ooppeerraattoorrss  aarree  pprroovviiddiinngg  sseerrvviicceess  aanndd  nnoo  ootthheerr  ccoommppaanniieess  hhaavvee  TTAACCss..  
  

IIssssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ddeenniiaall  ooff  tthhee  dduuee  ffiinnaanncciiaall  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  
  
11..  WWaaggee  RReevviissiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  mmeerrggeerr  ooff  7788..22%%  IIDDAA  

TThhee  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess  aanndd  eexxeeccuuttiivveess  wweerree  aalllloowweedd  3300%%  ffiittmmeenntt  bbeenneeffiitt  oonn  tthheeiirr  
ppaayy++IIDDAA  aass  oonn  11--11--22000077  wwhheerree  aass  ootthheerr  PPSSUUss  hhaavvee  aalllloowweedd  3300%%  ffiittmmeenntt  bbeenneeffiitt  oonn  ppaayy++7788..22%%  
IIDDAA..  TThhiiss  mmeerrggeerr  ooff  7788..22%%  IIDDAA  ffoorr  wwaaggee  rreevviissiioonn  wwaass  aalllloowweedd  aass  ppeerr  tthhee  DDPPEE  gguuiiddeelliinneess..  WWhhiillee  
tthhee  uunnaabbssoorrbbeedd  IITTSS  ooffffiicceerrss  aarree  aalllloowwiinngg  tthhee  ffuullll  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  aass  ppeerr  tthhee  66tthh  CCPPCC,,  
tthhee  aabbssoorrbbeedd  nnoonn--eexxeeccuuttiivveess  aanndd  eexxeeccuuttiivveess  aarree  ddeenniieedd  tthhee  dduuee  bbeenneeffiitt  iinn  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn..  IItt  
iiss  ccaauussiinngg  sseevveerree  hheeaarrtt  bbuurrnniinngg  iinn  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  
ccaannnnoott  bbee  aa  pplleeaa  ffoorr  ssuucchh  aa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  wwaaggee  rreevviissiioonn  wwaass  dduuee  ffrroomm  11--11--22000077  
aanndd  aatt  tthhaatt  ttiimmee  BBSSNNLL  wwaass  aa  pprrooffiitt  eeaarrnniinngg  ccoommppaannyy..  TThhee  ddeellaayy  iinn  wwaaggee  rreevviissiioonn  ccaannnnoott  bbee  tthhee  
ggrroouunndd  ffoorr  ddeennyyiinngg  tthhee  dduuee  bbeenneeffiitt..  IItt  iiss  tthheerreeffoorree  rreeqquueesstteedd  ttoo  iinntteerrvveennee  ssoo  tthhaatt  tthhee  ffiittmmeenntt  
bbeenneeffiitt  ooff  3300%%  iiss  ggrraanntteedd  oonn  ppaayy++7788..22%%  IIDDAA  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  aabbssoorrbbeedd  ssttaaffff  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  11--11--
22000077..  
  

22..  PPaayymmeenntt  ooff  BBoonnuuss((PPLLII))  
SSiinnccee  tthhee  lloosssseess  ttoo  BBSSNNLL  aarree  dduuee  ttoo  tthhee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt,,  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  ccaannnnoott  bbee  ddeenniieedd  bboonnuuss  oonn  tthhee  ggrroouunndd  ooff  lloosssseess  ttoo  tthhee  ccoommppaannyy..  HHeennccee  iitt  iiss  
rreeqquueesstteedd  ttoo  iinntteerrvveennee  ffoorr  ccaauussiinngg  nneecceessssaarryy  oorrddeerrss  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  bboonnuuss  ttoo  tthhee  BBSSNNLL  nnoonn--
eexxeeccuuttiivveess  aanndd  eexxeeccuuttiivveess..  
  

33..  RReessttoorraattiioonn  ooff  MMeeddiiccaall  AAlllloowwaannccee,,  LLeeaavvee  eennccaasshhmmeenntt  aanndd  LLTTCC  
  
IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiiddeerr  tthheessee  iissssuueess  ffaavvoouurraabbllyy  mmeeeettiinngg  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  JJAACC  ffoorr  
ddiissccuussssiioonn  aanndd  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthheessee  iissssuueess..  
  
WWee  sshhaallll  bbee  tthhaannkkffuull  ffoorr  aa  ppoossiittiivvee  rreessppoonnssee  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ffaaiitthhffuullllyy,,  
  
  
  

[[VV..AA..NN..NNaammbbooooddiirrii]]  
CCoonnvveenneerr,,  JJAACC        
MMoobb::  99886688223311443311  


