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

JJAACC//GGLL                                                                                                    0088..0055..22001122  
  
TToo  
  
DDrr..  MMaannmmoohhaann  SSiinngghhjjii,,  
PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ooff  IInnddiiaa,,  
NNeeww  DDeellhhii  --111100  000011  
  
RReessppeecctteedd  SSiirr,,  
  
SSuubb::  --    SSppeeccttrruumm  aauuccttiioonn,,  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tthhee  lloosssseess  oonn  rruurraall  wwiirreelliinneess  aanndd  tthhee  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  

BBSSNNLL——RReegg..  
  
TThhiiss  iiss  ttoo  rreeqquueesstt  yyoouurr  ffoorr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  aanndd  ffaavvoouurraabbllee  ddeecciissiioonn  ttoo  tthhee  ttwwoo  uurrggeenntt  iissssuueess  aaddvveerrsseellyy  
aaffffeeccttiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL,,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  aallrreeaaddyy  ffaacciinngg  lloosssseess  ccoonnttiinnuuoouussllyy  aanndd  
iinnccrreeaassiinnggllyy  ssiinnccee  22000099--1100..    
  
((11))  SSppeeccttrruumm  AAuuccttiioonn  

AAss  ppeerr  nneewwss  ppaappeerr  rreeppoorrttss,,  tthhee  CCaabbiinneett  SSuubb--CCoommmmiitttteeee  ((EE  GGooMM))  wwiillll  ttaakkee  aa  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  oonn  tthhee  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  TTRRAAII  oonn  ssppeeccttrruumm  aauuccttiioonn  bbyy  1188tthh  MMaayy  22001122..  TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  
tthhee  TTRRAAII  aarree  ssuucchh  tthhaatt  aallll  tthhee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess  wwiillll  bbee  ccoommppeelllleedd  ttoo  ppaayy  aa  mmiinniimmuumm  RRss  1188,,000000  
ccrroorreess  ffoorr  lliibbeerraalliizziinngg  tthheeiirr  eexxiissttiinngg  ssppeeccttrruumm  iinn  tthhee  11880000  MMHHzz  bbaanndd  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  
pprroovviiddee  aannyy  sseerrvviiccee  iinn  aannyy  tteecchhnnoollooggyy  wwhheerreeaass  tthhee  pprreesseenntt  lliicceennssee  ccoonnddiittiioonnss  rreessttrriicctt  tthheeiirr  bbyy  tthhee  
sseerrvviicceess  ttoo  22GG  uussiinngg  GGSSMM  tteecchhnnoollooggyy..  BBSSNNLL  aallssoo  hhaass  ttoo  ppaayy  ssuucchh  aann  aammoouunntt  ffoorr  lliibbeerraalliizziinngg  iittss  
ssppeeccttrruumm..  DDuuee  ttoo  tthhee  nnoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  ttoo  BBSSNNLL  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  
ccoorrppoorraattiissaattiioonn  GGoovveerrnnmmeenntt,,  BBSSNNLL  hhaass  ppoosstteedd  aa  lloossss  ooff  RRss..  11,,882233  ccrroorree  iinn  22000099--1100  aanndd  RRss..  66,,338844  
ccrroorree  iinn  22001100--1111..  IInn  22001111--1122  iitt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ppoosstt  aa  lloossss  ooff  mmoorree  tthhaann  RRss..  88,,000000  ccrroorree..  IInn  ssuucchh  aa  
ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  aa  llaarrggee  aammoouunntt  ooff  RRss..  1188,,000000  ccrroorree,,  eevveenn  iiff  iitt  iiss  iinn  iinnssttaallllmmeennttss,,  wwiillll  mmaakkee  
BBSSNNLL  bbaannkkrruupptt  aanndd  iinnddeebbtteedd  ttoo  bbaannkkss..  PPaayymmeenntt  ooff  aannyy  aammoouunntt  bbyy  BBSSNNLL  ffoorr  tthhee  lliibbeerraalliizzaattiioonn  ooff  
ssppeeccttrruumm  iiss  uunnwwaarrrraanntteedd..  BBSSNNLL,,  tthhee  iinnccuummbbeenntt  ooppeerraattoorr,,  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  SSttaattee  aass  ppeerr  tthhee  
CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  hheennccee  hhaass  ttoo  bbee  aallllootttteedd  ssppeeccttrruumm  ffrreeee  ooff  ccoosstt..  IInn  ffaacctt,,  wwhhiillee  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss  
wweerree  pprroovviiddeedd  ssppeeccttrruumm  bbuunnddlleedd  wwiitthh  aa  ppaann  IInnddiiaa  lliicceennssee  ffoorr  RRss..  11,,665599  ccrroorree  iinn  22000011  aanndd  
tthheerreeaafftteerr,,  nnoo  ssuucchh  aammoouunntt  wwaass  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  BBSSNNLL  wwhhiillee  aalllloottttiinngg  22GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  iitt  iinn  990000//11880000  
MMHHzz  bbaannddss..  WWhheenn  tthhiiss  iiss  ssoo,,  nnooww  tthhee  BBSSNNLL  ccaannnnoott  bbee  aasskkeedd  ttoo  ppaayy  tthhee  aammoouunntt  ooff  RRss..  1188,,000000  ccrroorree  
ffoorr  lliibbeerraalliizziinngg  tthhee  uussee  ooff  iittss  22GG  ssppeeccttrruumm..    
  
EEvveenn  aass  ppeerr  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  jjuuddggmmeenntt  ddaatteedd  0022..0022..22001122,,  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  eeqquuaalliittyy  iiss  aapppplliiccaabbllee  
wwhhiillee  aalllloottttiinngg  tthhee  nnaattuurraall  rreessoouurrccee  ooff  ssppeeccttrruumm  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  ooppeerraattoorrss..  TThhee  PPSSUU  ooppeerraattoorrss  BBSSNNLL  
aanndd  MMTTNNLL  aarree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  iittss  aammbbiitt..  PPaarraa  6699  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouurrtt’’ss  jjuuddggmmeenntt  ssaayyss  tthhaatt  tthhee  
ddooccttrriinnee  ooff  eeqquuaalliittyy  hhaass  ttwwoo  aassppeeccttss::  ““ffiirrsstt,,  iitt  rreegguullaatteess  tthhee  rriigghhttss  aanndd  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  SSttaattee--vviissaa--
vviiss  iittss  ppeeooppllee  aanndd  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  ppeeooppllee  bbee  ggrraanntteedd  eeqquuiittaabbllee  aacccceessss  ttoo  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  
aanndd//oorr  iittss  pprroodduuccttss  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  aaddeeqquuaatteellyy  ccoommppeennssaatteedd  ffoorr  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  tthhee  rreessoouurrccee  ttoo  
tthhee  pprriivvaattee  ddoommaaiinn;;  aanndd  sseeccoonndd,,  iitt  rreegguullaatteess  tthhee  rriigghhttss  aanndd  oobblliiggaattiioonnss  ooff  tthhee  SSttaattee  vviiss--àà--vviiss  pprriivvaattee  
ppaarrttiieess  sseeeekkiinngg  ttoo  aaccqquuiirree  //uussee  tthhee  rreessoouurrccee  aanndd  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  pprroocceedduurree  aaddoopptteedd  ffoorr  



ddiissttrriibbuuttiioonn  iiss  jjuusstt  ,,  nnoonn--aarrbbiittrraarryy  aanndd  ttrraannssppaarreenntt  aanndd  tthhaatt  iitt  ddooeess  nnoott  ddiissccrriimmiinnaattee  bbeettwweeeenn  
ssiimmiillaarrllyy  ppllaacceedd  pprriivvaattee  ppaarrttiieess..””    
  
TThheerreeffoorree,,  tthhee  ddooccttrriinnee  ooff  eeqquuaalliittyy  iinn  aallllooccaattiioonn  ooff  ssppeeccttrruumm  iiss  aapppplliiccaabbllee  ffoorr  tthhee  aallllooccaattiioonn  ttoo  tthhee  
pprriivvaattee  ppaarrttiieess  aanndd  nnoott  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aallllooccaattiioonn  ttoo  BBSSNNLL//MMTTNNLL,,  wwhhiicchh  aarree  nnoott  pprriivvaattee  ppaarrttiieess..  
AAllllooccaattiioonn  ooff  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL//MMTTNNLL  iiss  nnoott  aa  ttrraannssffeerr  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrccee  ttoo  pprriivvaattee  ppaarrttiieess..  IItt  iiss  
tthhee  aallllooccaattiioonn  bbyy  SSttaattee  ttoo  iittsseellff,,  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  ppeeooppllee..  HHeennccee  tthhee  ssppeeccttrruumm  bbee  aallllootttteedd  ttoo  
BBSSNNLL//MMTTNNLL  ffrreeee  aanndd  aavvooiidd  hhuuggee  ppaayymmeenntt  bbyy  BBSSNNLL//MMTTNNLL  wwhhiicchh  tthheeyy  ccaann  nnoott  aaffffoorrdd..  

  
((22))  CCoommppeennssaattiioonn  ttoo  BBSSNNLL  ffoorr  rruurraall  wwiirree  lliinneess  

TThhee  wwiirree  lliinnee  tteelleepphhoonnee  sseerrvviicceess  aarree  ccoommmmeerrcciiaallllyy  uunnvviiaabbllee,,  bbuutt  aarree  ssoocciiaallllyy  nneecceessssaarryy  aanndd  ppaarrtt  ooff  
tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  pprroovviiddee  uunniivveerrssaall  sseerrvviiccee..  TToo  ccoommppeennssaattee  ffoorr  tthhee  lloosssseess  
iinnccuurrrreedd  bbyy  iitt  oonn  iittss  wwiirree  lliinnee  sseerrvviicceess,,  tthhee  BBSSNNLL  wwaass  ppaaiidd  AAcccceessss  DDeeffiicciitt  CChhaarrggee  ((AADDCC))  bbyy  tthhee  ootthheerr  
ooppeerraattoorrss  ffoorr  tthhee  ccaallllss  oorriiggiinnaattiinngg  iinn  tthheeiirr  nneett  wwoorrkk  aanndd  tteerrmmiinnaattiinngg  oonn  tthhee  wwiirree  lliinnee  nneettwwoorrkk  ooff  
BBSSNNLL..  BBuutt  tthhee  TTRRAAII  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  aabboolliisshhiinngg  tthhee  ssaammee  ssaayyiinngg  tthhaatt  iitt  iiss  aa  ttrraannssiittoorryy  aarrrraannggeemmeenntt  
dduurriinngg  wwhhiicchh  tthhee  BBSSNNLL  hhaass  ttoo  aaddjjuusstt  iittss  ttaarriiffffss  ssuuiittaabbllyy..  WWhhiillee  tthhuuss  rreeccoommmmeennddiinngg  ffoorr  iittss  aabboolliittiioonn  
bbyy  JJuullyy  22000088,,  iitt  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  aann  aammoouunntt  ooff  RRss..  22,,000000  ccrroorree  bbee  ppaaiidd  ttoo  BBSSNNLL  ffoorr  tthhrreeee  yyeeaarrss  
dduurriinngg  22000088--0099  ttoo  22001100--1111  ttoo  ccoommppeennssaattee  ffoorr  tthhee  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  bbyy  iitt  oonn  tthhee  rruurraall  wwiirree  lliinneess  
iinnssttaalllleedd  bbeeffoorree  11--44--22000022..  BBootthh  tthheessee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wweerree  aacccceepptteedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt..  NNooww  tthhee  TTRRAAII,,  iinn  iittss  ccoonnssuullttaattiioonn  ppaappeerr  hhaass  pprrooppoosseedd  ffoorr  aa  ccoommppeennssaattiioonn  ooff  RRss..  11,,550000  
ccrroorree  ffoorr  22001111--1122  aanndd  RRss  11225500  ccrroorree  ffoorr  22001122--1133  ffrroomm  tthhee  UUSSOOFF  ((UUnniivveerrssaall  SSeerrvviiccee  OObblliiggaattiioonn  FFuunndd))    
ttoo  BBSSNNLL  ffoorr  tthhee  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  bbyy  iitt  oonn  tthhee  rruurraall  wwiirree  lliinneess  iinnssttaalllleedd  bbeeffoorree  11--0044--22000022  aanndd  wwoorrkkiinngg  
nnooww..    
  
TThhee  aabboolliittiioonn  ooff  tthhee  AADDCC  oonn  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  iitt  iiss  aa  ttrraannssiittoorryy  pphheennoommeennoonn  ppeennddiinngg  rreebbaallaanncciinngg  
ooff  ttaarriiffffss  ffoorr  wwiirree  lliinneess  iiss  uunntteennaabbllee,,  ssiinnccee  ssuucchh  rreebbaallaanncciinngg  ooff  ttaarriiffffss,,  tthhaatt  iiss,,  iinnccrreeaassee  iinn  tthheeiirr  ttaarriiffffss,,  
iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  iinn  tthhee  eerraa  ooff  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  aannyy  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  ttaarriiffff  ffoorr  wwiirree  lliinneess  wwiillll  nnoott  bbee  
ssuussttaaiinnaabbllee..    
  
AAss  ppeerr  tthhee  ccaallccuullaattiioonnss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  BBSSNNLL  ttoo  TTRRAAII  iinn  22000088,,  iittss  lloosssseess  oonn  wwiirree  lliinneess,,  bbootthh  uurrbbaann  aanndd  
rruurraall  wwaass  RRss..  1144,,000000  ccrroorree  aanndd  iinn  tthhaatt  tthhee  lloossss  oonn  rruurraall  llaannddlliinneess  wwaass  RRss..  88,,000000  ccrroorree..  IIggnnoorriinngg  tthhiiss,,  
tthhee  TTRRAAII  rreeccoommmmeennddeedd  RRss..  22,,000000  ccrroorree  ppeerr  yyeeaarr  ffoorr  33  yyeeaarrss  aanndd  ffuurrtthheerr  rreedduucceedd  iitt  ttoo  RRss..  11,,550000  
ccrroorree  ffoorr  22001100--1111  aanndd  RRss..  11,,225500  ccrroorree  ffoorr  22001122--1133,,  iinn  iittss  pprrooppoossaall  iinn  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonn  ppaappeerr..    
  
TThhee  PPrriivvaattee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess  aanndd  tthheeiirr  AAssssoocciiaattiioonnss  aarree  nnooww  ttrryyiinngg  ttoo  sseeee  tthhaatt  nnoo  ccoommppeennssaattiioonn  
iiss  ppaaiidd  ttoo  BBSSNNLL  oonn  tthhee  pplleeaa  tthhaatt  rruurraall  wwiirree  lliinneess  aarree  nnoo  lloonnggeerr  rreeqquuiirreedd  aanndd  eevveenn  bbrrooaadd  bbaanndd  
sseerrvviicceess  ccaann  bbee  pprroovviiddeedd  oonn  mmoobbiillee  pphhoonneess..  BBuutt  iitt  iiss  oonnllyy  ssttrreettcchhiinngg  tthhee  iimmaaggiinnaattiioonn  ssiinnccee  aatt  
pprreesseenntt,,  mmoosstt  ooff  tthhee  bbrrooaadd  bbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss  iinn  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  aarreeaass  aarree  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  wwiirree  
lliinneess..  IInn  ffaacctt,,  aass  ccaann  bbee  sseeeenn  ffrroomm  tthhee  TTRRAAII’’ss  PPrreessss  RReelleeaassee  NNoo..8866  ooff  22001122  ddaatteedd  33rrdd  MMaayy  22001122,,  aass  
oonn  3311..0033..22001122  tthhee  BBSSNNLL’’ss  sshhaarree  iinn  tthhee  ttoottaall  bbrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss  iinn  tthhee  eennttiirree  ccoouunnttrryy  wwaass  6644..66%%  
aanndd  tthhaatt  ooff  MMTTNNLL  wwaass  77..66%%..  TThhuuss  tthhee  mmaarrkkeett  sshhaarree  ooff  tthhee  PPSSUUss  iinn  bbrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss  iiss  7722..22%%..  
IInn  ccaassee  tthhee  BBSSNNLL  cclloosseess  iittss  wwiirreelliinnee  bbuussiinneessss  ssiinnccee  iitt  iiss  aa  lloossss  mmaakkiinngg  bbuussiinneessss,,  wwhhaatt  wwoouulldd  hhaavvee  
hhaappppeenneedd  ttoo  tthhee  bbrrooaaddbbaanndd  sseerrvviicceess  aanndd  sspprreeaadd  ooff  kknnoowwlleeddggee  iinn  tthhee  ssoocciieettyy??  SSiinnccee  tthhee  wwiirree  lliinneess  
aarree  iinnddiissppeennssaabbllee  ffoorr  tthhee  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  bbuutt  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  lloossss  mmaakkiinngg,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  
ppaayy  aaddeeqquuaattee  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  BBSSNNLL  ffoorr  tthhee  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  bbyy  iitt  oonn  iittss  wwiirree  lliinneess..    
  
BBuutt  iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt,,  iinn  iittss  ccoommmmeennttss  ddaatteedd  0033..0055..22001122  oonn  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonn  
ppaappeerr  ooff  tthhee  TTRRAAII  ddaatteedd  2266..0044..22001122  hhaass  aaggrreeeedd  wwiitthh  tthhee  eessttiimmaattee  ooff  TTRRAAII  oonn  tthhee  lloosssseess  ttoo  iittss  rruurraall  
wwiirree  lliinneess,,  eevveenn  tthhoouugghh  iinn  22000088  iitt  eessttiimmaatteedd  iittss’’    lloossss  oonn  rruurraall  wwiirree  lliinneess  aass  mmoorree    tthhaann  RRss..  88,,000000  



ccrroorree  aanndd  iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  wwaass  ccoommppeelllleedd  ttoo  aaggrreeee  wwiitthh  tthhiiss  pprrooppoosseedd  ddrraassttiicc  
ccuutt  iinn  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tthhee  lloosssseess  oonn  rruurraall  wwiirree  lliinneess  oonn  tthhee  ggrroouunndd  tthhaatt  tthhee  rreegguullaattoorryy  
eennvviirroonnmmeenntt  wwaass  ssoo  mmuucchh  aaggaaiinnsstt  tthhee  PPSSUUss  tthhaatt  iinnsstteeaadd  ooff  ffuurrtthheerr  pprroolloonnggiinngg  tthhee  aarrgguummeenntt  iitt  iiss  
bbeetttteerr  ttoo  ttaakkee  wwhhaatteevveerr  wwiillll  bbee  ggiivveenn..  BBuutt  tthhee  ppooiinntt  ttoo  bbee  nnootteedd  iiss  tthhaatt  eevveenn  iinn  tthhiiss  ccoommmmeenntt  ddaatteedd  
0033..0055..22001122,,  tthhee  BBSSNNLL  mmaannaaggeemmeenntt  mmaaddee  tthhee  ppooiinntt  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  ffrroomm  tthhee  UUSSOOFF  
ccaannnnoott  bbee  aa  rreeppllaacceemmeenntt  ffoorr  AADDCC  aanndd,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  AADDCC  wwaass  aa  ttrriiggggeerr  ffoorr  
ccoonnssiiddeerriinngg  ssuuppppoorrtt  ttoo  rruurraall  wwiirree  lliinnee  nneett  wwoorrkk..    
  
TThhuuss  tthhee  AADDCC  wwaass  wwiitthhddrraawwnn  wwiitthhoouutt  aannyy  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  iinn  ssppiittee  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ttaarriiffff  ccaannnnoott  bbee  
iinnccrreeaasseedd  ffoorr  tthhee  wwiirree  lliinneess  ttoo  mmeeeett  tthheeiirr  ccoosstt..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  rruurraall  wwiirree  
lliinneess  wwaass  ddrraassttiiccaallllyy  rreedduucceedd  bbyy  ddrraassttiicc  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  eessttiimmaatteedd  lloossss  oonn  tthheemm  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  
uunnffaaiirr  ccaallccuullaattiioonnss..  TThhee  iissssuuee  iiss  wwhheetthheerr  tthhee  wwiirree  lliinnee  nneett  wwoorrkk  ooff  BBSSNNLL  wwhhiicchh  iitt  iinnhheerriitteedd  ffrroomm  DDooTT,,  
iiss  aaccttuuaallllyy  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  oorr  nnoott  aanndd  iiff  nneecceessssaarryy,,  wwhheetthheerr  tthhee  BBSSNNLL  sshhoouulldd  bbee  ffuullllyy  
ccoommppeennssaatteedd  ffoorr  tthhee  lloosssseess  iinnccuurrrreedd  bbyy  iitt  oonn  tthhee  ssoocciiaallllyy  nneecceessssaarryy,,  bbuutt  ffiinnaanncciiaallllyy  uunnvviiaabbllee  wwiirree  
lliinnee  sseerrvviicceess..  TThhee  lloossss  oonn  wwiirree  lliinneess  sshhoouulldd  bbee  eessttiimmaatteedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  eexxppeennddiittuurree  iinncclluuddiinngg  
tthhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  ssttaaffff  aanndd  tthhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ddeepprreecciiaattiioonn  iinnccuurrrreedd  aaccttuuaallllyy  oonn  tthhee  
eennttiirree  wwiirree  lliinnee  nneett  wwoorrkk,,  aanndd  tthhee  eessttiimmaattee  sshhoouulldd  nnoott  bbee  rreessttrriicctteedd  ttoo  tthhee  rruurraall  wwiirree  lliinneess  wwoorrkkiinngg  
nnooww,,  bbuutt  iinnssttaalllleedd  bbeeffoorree  0011..0044..22000022..      
  
HHeennccee  tthhee  eennttiirree  aapppprrooaacchh  oonn  tthhiiss  iissssuuee  hhaass  ttoo  bbee  rreevviieewweedd  ssoo  tthhaatt  aaddeeqquuaattee  ccoommppeennssaattiioonn  iiss  ppaaiidd  
ttoo  BBSSNNLL  iinn  tthhee  ppllaaccee  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  aammoouunntt  ooff  RRss..  11,,550000  ccrroorree  aanndd  RRss..  11,,225500  ccrroorreess..    

  
IItt  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee  iissssuueess  mmaayy  bbee  ffaavvoouurraabbllyy  ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  ddeecciissiioonnss  ttaakkeenn  iinn  tthhee  
mmaatttteerr  pprroovviiddiinngg  tthhee  rreeqquuiirreedd  aassssiissttaannccee  ttoo  BBSSNNLL//MMTTNNLL  aass  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  
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CCoonnvveenneerr,,  JJAACC        
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