
CCaabbiinneett  UUnniioonn  CCaabbiinneett  aapppprroovveess  rreevviivvaall  ppllaann  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  aanndd  iinn--
pprriinncciippllee  mmeerrggeerr  ooff  tthhee  ttwwoo  

SSppeeccttrruumm  ooff  44GG  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  TTeelleeccoomm  PPSSEEss  
FFuunnddiinngg  tthhrroouugghh  ccaappiittaall  iinnffuussiioonn  ooff  oovveerr  RRss  2200,,000000  CCrroorree  

SSoovveerreeiiggnn  gguuaarraanntteeee  ffoorr  lloonngg  tteerrmm  bboonnddss  ooff  RRss  1155,,000000  CCrroorree  
UUnniioonn  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  bbeeaarr  ccoosstt  ooff  aattttrraaccttiivvee  VVRRSS  

PPoosstteedd  OOnn::  2233  OOCCTT  22001199  44::5588PPMM  bbyy  PPIIBB  DDeellhhii    TThhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett  ttooddaayy  aapppprroovveedd  tthhee  pprrooppoossaall  ffoorr  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  bbyy  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
aalllloottmmeenntt  ooff  ssppeeccttrruumm  ffoorr  44GG  sseerrvviicceess,,  ddeebbtt  rreessttrruuccttuurriinngg  bbyy  rraaiissiinngg  ooff  bboonnddss  wwiitthh  ssoovveerreeiiggnn  gguuaarraanntteeee,,  
rreedduucciinngg  eemmppllooyyeeee  ccoossttss,,  mmoonneettiissaattiioonn  ooff  aasssseettss  aanndd  iinn--pprriinncciippllee  aapppprroovvaall  ooff  mmeerrggeerr  ooff  BBSSNNLL  &&  MMTTNNLL..  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  wwaass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  ccaabbiinneett::--  

11..  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aalllloottmmeenntt  ooff  ssppeeccttrruumm  ffoorr  44GG  sseerrvviicceess  ttoo  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  ssoo  aass  ttoo  eennaabbllee  tthheessee  
PPSSUUss  ttoo  pprroovviiddee  bbrrooaaddbbaanndd  aanndd  ootthheerr  ddaattaa  sseerrvviicceess..  TThhee  ssaaiidd  SSppeeccttrruumm  wwiillll  bbee  ffuunnddeedd  bbyy  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  bbyy  ccaappiittaall  iinnffuussiioonn  iinn  tthheessee  PPSSUUss  aatt  aa  vvaalluuee  ooff  RRss  2200,,114400  CCrr  iinn  aaddddiittiioonn;;  tthhee  
GGSSTT  aammoouunntt  ooff  RRss  33,,667744  CCrr  ttoo  tthhiiss  ssppeeccttrruumm  vvaalluuee  wwiillll  aallssoo  bbee  bboorrnnee  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  
IInnddiiaa  tthhrroouugghh  BBuuddggeettaarryy  rreessoouurrcceess..  BByy  uussiinngg  tthhiiss  ssppeeccttrruumm  aalllloottmmeenntt,,  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  wwiillll  bbee  
aabbllee  ttoo  ddeelliivveerr  44GG  sseerrvviicceess,,  ccoommppeettee  iinn  tthhee  mmaarrkkeett  aanndd  pprroovviiddee  hhiigghh  ssppeeeedd  ddaattaa  uussiinngg  tthheeiirr  vvaasstt  
nneettwwoorrkk  iinncclluuddiinngg  iinn  rruurraall  aarreeaass..      22..  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  wwiillll  aallssoo  rraaiissee  lloonngg--tteerrmm  bboonnddss  ooff  RRss  1155,,000000  CCrr  ffoorr  wwhhiicchh  ssoovveerreeiiggnn  gguuaarraanntteeee  
wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  ((GGooII))..  WWiitthh  tthhee  ssaaiidd  rreessoouurrcceess,,  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  
wwiillll  rreessttrruuccttuurree  tthheeiirr  eexxiissttiinngg  ddeebbtt  aanndd  aallssoo  ppaarrttllyy  mmeeeett  CCAAPPEEXX,,  OOPPEEXX  aanndd  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss..      33..  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  wwiillll  aallssoo  ooffffeerr  VVoolluunnttaarryy  RReettiirreemmeenntt  ttoo  tthheeiirr  eemmppllooyyeeeess,,  aaggeedd  5500  yyeeaarrss  aanndd  
aabboovvee  tthhrroouugghh  aattttrraaccttiivvee  VVoolluunnttaarryy  RReettiirreemmeenntt  SScchheemmee  ((VVRRSS)),,  tthhee  ccoosstt  ooff  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  bboorrnnee  
bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  tthhrroouugghh  bbuuddggeettaarryy  ssuuppppoorrtt..  TThhee  eexx--ggrraattiiaa  ccoommppoonneenntt  ooff  VVRRSS  wwiillll  
rreeqquuiirree  RRss..  1177,,116699  CCrr  iinn  aaddddiittiioonn,,  GGooII  wwiillll  bbee  mmeeeettiinngg  tthhee  ccoosstt  ttoowwaarrddss  PPeennssiioonn,,  GGrraattuuiittyy  aanndd  
CCoommmmuuttaattiioonn..  DDeettaaiillss  ooff  tthhee  sscchheemmee  wwiillll  bbee  ffiinnaalliisseedd  bbyy  BBSSNNLL//MMTTNNLL..      44..  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  wwiillll  mmoonneettiissee  tthheeiirr  aasssseettss  ssoo  aass  ttoo  rraaiissee  rreessoouurrcceess  ffoorr  rreettiirriinngg  ddeebbtt,,  sseerrvviicciinngg  ooff  
bboonnddss,,  nneettwwoorrkk  uuppggrraaddaattiioonn,,  eexxppaannssiioonn  aanndd  mmeeeettiinngg  tthhee  ooppeerraattiioonnaall  ffuunndd  rreeqquuiirreemmeennttss..      55..  IInn--pprriinncciippllee  mmeerrggeerr  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL      IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  wwiitthh  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssaaiidd  rreevviivvaall  ppllaann,,  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

pprroovviiddee  rreelliiaabbllee  aanndd  qquuaalliittyy  sseerrvviicceess  tthhrroouugghh  iittss  rroobbuusstt  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  nneettwwoorrkk  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
ccoouunnttrryy  iinncclluuddiinngg  rruurraall  aanndd  rreemmoottee  aarreeaass..  **********  
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