
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001188//5555                                                                                                                                                    2244..1122..22001188  
  

TToo,,  
  

MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,    

SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    

2200,,  AAssookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii,,  111100000011  
  

MMaaddaamm,,  
  

SSuubb::  --    FFoorrmmaattiioonn  ooff  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm,,  aass  ppeerr  tthhee  ddiirreeccttiivvee  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((IICC))  ––  rreegg..      
  

RReeff::  --  AAUUAABB  lleetttteerr  NNoo..UUAA//22001188//5511  ddaatteedd  0066..1122..22001188..  
  

KKiinnddllyy  rreeffeerr  ttoo  oouurr  lleetttteerr  cciitteedd  aabboovvee,,  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  oonn  tthhee  iissssuuee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  

mmeecchhaanniissmm,,  ffoorr  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  DDooTT,,  tthhee  AAUUAABB  aanndd  tthhee  BBSSNNLL..    
  

WWee  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhee  DDooTT  hhaass  aallrreeaaddyy  iissssuueedd  lleetttteerr  ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm,,  aass  mmeennttiioonneedd  

aabboovvee,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  AAUUAABB  hhaass  nnoott  ssoo  ffaarr  rreecceeiivveedd  aannyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  IItt  iiss  aallssoo  lleeaarrnntt  tthhaatt  tthhee  AAUUAABB  

iiss  ggiivveenn  aa  ssoollee  rreepprreesseennttaattiioonn  iinn  tthhiiss  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm..  FFuurrtthheerr,,  wwee  aallssoo  lleeaarrnn  tthhaatt  oouurr  ddeemmaanndd  tthhaatt  tthhee  

iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  sshhoouulldd  bbee  cchhaaiirreedd  bbyy  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  ((TT)),,  iiss  aallssoo  nnoott  aacccceepptteedd..    
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt  tthhee  AAUUAABB  iiss  rreepprreesseennttiinngg  11..7755  llaakkhh  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  

aanndd  EExxeeccuuttiivveess..  AAllll  tthhee  mmaajjoorr  uunniioonnss  ooff  tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  aallll  tthhee  mmaajjoorr  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  aarree  tthhee  

ccoonnssttiittuueennttss  ooff  tthhee  AAUUAABB..  AAllll  ttooggeetthheerr,,  tthheerree  aarree  nniinnee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss,,  ccoommiinngg  uunnddeerr  tthhee  AAUUAABB..  AAss  ssuucchh,,  ggiivviinngg  

oonnllyy  oonnee  rreepprreesseennttaattiivvee  ttoo  tthhee  AAUUAABB  iinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  iiss  uunnffaaiirr..  WWee  wwaanntt  aa  ffaaiirr  rreepprreesseennttaattiioonn  ffoorr  tthhee  
uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm..  HHeennccee,,  wwee  ddeemmaanndd  tthhaatt  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  rreepprreesseennttaattiivveess,,  ttwwoo  ffoorr  

tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aanndd  ttwwoo  ffoorr  tthhee  EExxeeccuuttiivveess,,  sshhoouulldd  bbee  tthheerree  iinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm..  WWee  ssttrroonnggllyy  ffeeeell  tthhaatt  

tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  wwiitthh  ssuucchh  bbrrooaadd  rreepprreesseennttaattiioonn  aalloonnee  wwiillll  sseerrvvee  tthhee  ppuurrppoossee..    
  

FFuurrtthheerr,,  iinn  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  wwee  hhaavvee  ddeemmaannddeedd  tthhaatt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  sshhoouulldd  bbee  hheeaaddeedd  aatt  

lleeaasstt  bbyy  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  ((TT))..  WWee  ssttrroonnggllyy  ffeeeell  tthhaatt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm,,  bbeeiinngg  hheeaaddeedd  bbyy  aann  ooffffiicceerr  wwhhoo  

iiss  jjuunniioorr  iinn  rraannkk  tthhaann  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  ((TT)),,  wwiillll  nnoott  sseerrvvee  aannyy  ppuurrppoossee,,  aanndd  tthhuuss  tthhee  mmeeeettiinnggss  wwiillll  bbeeccoommee  rriittuuaallss,,  
wwiitthhoouutt  aannyy  mmeeaanniinnggffuull  ddeecciissiioonn  bbeeiinngg  ttaakkeenn..  
  

WWee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm,,  iinn  iitt’’ss  pprreesseenntt  ffoorrmm,,  wwiillll  nnoott  sseerrvvee  aannyy  
ppuurrppoossee,,  aanndd  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  AAUUAABB  iinn  ssuucchh  aa  mmeecchhaanniissmm  wwiillll  bbeeccoommee  ffuuttiillee..  HHeennccee,,  wwee  oonnccee  aaggaaiinn  rreeqquueesstt  yyoouu  

ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiiddeerr  oouurr  ffoolllloowwiinngg  ddeemmaannddss::--  
  

((11))  TThhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  sshhoouulldd  bbee  hheeaaddeedd  aatt  lleeaasstt  bbyy  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  ((TT))..  

((22))  TThhee  AAUUAABB  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  rreepprreesseennttaattiivveess  iinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm,,  ttwwoo  ffoorr  tthhee  NNoonn--

EExxeeccuuttiivveess  aanndd  ttwwoo  ffoorr  tthhee  EExxeeccuuttiivveess..  
  

WWee  aallssoo  wwiisshh  ttoo  ffiirrmmllyy  iinnffoorrmm  tthhaatt  iiff  tthhee  aabboovvee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  nnoott  mmeett  wwiitthh,,  tthheenn  iitt  wwiillll  bbee  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  tthhee  AAUUAABB  ttoo  
ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm..              
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh              CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  

      CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..                  CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..  

MMoobbiillee::  99886688225566662222              MMoobbiillee::  99886688223311111133    

EE--mmaaiill  ::  ccssiinngghh446655@@ggmmaaiill..ccoomm            FFaaxx            ::  001111--2255889944886622  

                    EE--mmaaiill  ::  bbssnnlleeuucchhqq@@ggmmaaiill..ccoomm  

  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  TThhee  PPrriivvaattee  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((IICC))..  

((22))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy  ((TT))..  

((33))  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD  BBSSNNLL..  

((44))  MMss..  SSuujjaattaa  TT..  RRaayy,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL..  

((55))  SShhrrii  AA..MM..  GGuuppttaa,,  GGMM((SSRR)),,  BBSSNNLL  CCOO..    


