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SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((IICC))  aanndd  tthh

sseettttlleemmeenntt  ooff  oouurr  ddeemmaannddss..    
  

AAss  rreeggaarrddss  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  IInnss

pprreessiiddeedd  oovveerr  bbyy  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSee

((IInnssttiittuuttiioonnaall  MMeecchhaanniissmm))  wwaass  ffoorrmmee

1100..0011..22001199..  OOuurr  aapppprreehheennssiioonnss  wwiitthh

hhaavvee  pprroovveedd  ttoo  bbee  ttrruuee..  TThhee  DDooTT  ssiidd

ssttaattuuss  ooff  tthhee  ddeemmaannddss..  
  

AAfftteerr  ttaakkiinngg  ppaarrtt  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tt
AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  aanndd  cc

MMeecchhaanniissmm))..  TThhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaa

AAUUAABB..  HHee  aallssoo  aassssuurreedd  tthhaatt  ffuurrtthheerr  ttaa

wwoouulldd  bbee  hheelldd  tthhiiss  wweeeekk,,  aass  wwaass  aassssuur
  

UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  wwee  aarree  ccoo

aanndd  iiss  ssiimmppllyy  bbuuyyiinngg  ttiimmee..  HHeennccee,,  ww

bbeeeenn  ddeeffeerrrreedd  aatt  tthhee  iinntteerrvveennttiioonn  ooff  tt
  

  

  

CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh    

      CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..    

MMoobbiillee::  99886688225566662222    

EE--mmaaiill  ::  ccssiinngghh446655@@ggmmaaiill..ccoomm

          

  
CCooppyy  ttoo::    ((11))  MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,  SS

                                  ((22))  MMss..  AAnnuurraaddhhaa  MMiittrraa,,  MMeemm

                                  ((33))  SShhrrii  RRaavvii  KKaanntt,,  MMeemmbbeerr  ((SSee

  ((44))  SShhrrii  SShhiiwwaa  SShhaannkkaarr  SSiinngghh,,  MM

                                ((55))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  AAddddiittiioo

                                ((66))  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CC

NNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSS
  

                                                                                                                         

uunniiccaattiioonnss  ((II//CC)),,  

ddss--  rreegg..  

  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  

oonn  IInnddeeffiinniittee  SSttrriikkee  ffrroomm  0033..1122..22001188..  DDiissccuussssiioonn

nn  0022..1122..22001188..  TThhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoomm

aanncceess  wweerree  ggiivveenn  ffoorr  tthhee  eexxppeeddiittiioouuss  pprroocceessssiinngg  //  ssee
yy  RReevviissiioonn,,  AAlllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm  ttoo  BBSSNNLL,,  sseetttt

e  oonn  PPaayymmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  CCoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL  aanndd 

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((IICC))  wwaass  aallssoo  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  ii

,,  ttoo  mmoonniittoorr  tthhee  pprroocceessssiinngg  //  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee

ee  aallrreeaaddyy  eellaappsseedd  ssiinnccee  tthhee  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  bbeettww

hhee  AAUUAABB..  WWee  aarree  ssoorrrryy  ttoo  iinnffoorrmm  tthhaatt  nnoott  mmuucchh  iimmpp

ssttiittuuttiioonnaall  MMeecchhaanniissmm  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  tthhee  AAUUAABB  dd

eeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm..  HHoowweevveerr,,  oouurr  rreeqquueesstt  wwaass  nn

eedd  wwiitthh  tthhee  JJooiinntt  SSeeccrreettaarryy  ((AAddmmnn..))..  AA  mmeeeettiinngg  ooff  

hh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  wwiitthh  tt

ddee  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  mmiisseerraabbllyy  ffaaiilleedd  ttoo  ggiivvee  aannyy

tthhee  CCoommmmiitttteeee  hheelldd  oonn  1100..0011..22001199,,  tthhee  rreepprreesseenntt
ccoonnvveeyyeedd  tthheeiirr  aanngguuiisshh  aabboouutt  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tt

aarryy,,  TTeelleeccoomm,,  iinn  ttuurrnn,,  hheelldd  ssoommee  ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh

aallkkss  wwoouulldd  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wweeeekk..  HHoowweevveerr,,

rreedd,,  ssiinnccee  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  wwaass  bb

oonnssttrraaiinneedd  ttoo  iinnffoorrmm  yyoouu  tthhaatt  tthhee  DDooTT  iiss  nnoott  iinntteerree

wwee  wwiisshh  ttoo  iinnffoorrmm  tthhaatt  wwee  wwoouulldd  bbee  ccoommppeelllleedd  ttoo 

tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  

          CCoomm

              CCoo

          MMoo

mm            FFaaxx

          EE--mm

SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd

mmbbeerr  ((FFiinnaannccee)),,  TTeelleeccoomm  CCoommmmiissssiioonn,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100

eerrvviicceess)),,  TTeelleeccoomm  CCoommmmiissssiioonn,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

MMeemmbbeerr  ((TTeecchhnnoollooggyy)),,  TTeelleeccoomm  CCoommmmiissssiioonn,,  NNeeww  DDee

oonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  ((TTeelleeccoomm)),,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhh

CCMMDD  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  00

SSNNLL  ((AAUUAABB))  

                                             1177..0011..22001199  

nnss  ttooookk  ppllaaccee  bbeettwweeeenn  tthhee  

mmmmuunniiccaattiioonnss  ((II//CC))  hheelldd  ttaallkkss  

eettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  
ttlleemmeenntt  ooff  PPeennssiioonn  RReevviissiioonn,,  

d  sseettttlleemmeenntt  ooff  lleefftt  oouutt  iissssuueess  

iinnffoorrmm  tthhaatt  aann  IInnssttiittuuttiioonnaall  

ee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  hhiimm..  

wweeeenn  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  

pprroovveemmeenntt  iiss  oobbsseerrvveedd  iinn  tthhee  

ddeemmaannddeedd  tthhaatt  iitt  sshhoouulldd  bbee  

nnoott  aacccceepptteedd..  AA  CCoommmmiitttteeee  

  tthhee  CCoommmmiitttteeee  wwaass  hheelldd  oonn  

tthhee  JJooiinntt  SSeeccrreettaarryy  ((AAddmmnn..)),,  

yy  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  

ttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB  mmeett  tthhee  
tthhee  CCoommmmiitttteeee  ((IInnssttiittuuttiioonnaall  

hh  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  

,,  wwee  aarree  ttoolldd  tthhaatt  nnoo  mmeeeettiinngg  

bbuussyy..  

eesstteedd  iinn  sseettttlliinngg  oouurr  ddeemmaannddss  

o  ggoo  oonn  tthhee  ssttrriikkee,,  wwhhiicchh  hhaass  

((IICC))..  

mm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  

oonnvveennoorr,,  AAUUAABB..  

oobbiillee::  99886688223311111133    

xx            ::  001111--2255889944886622  

mmaaiill  ::  bbssnnlleeuucchhqq@@ggmmaaiill..ccoomm  

dd,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

00  000011  

eellhhii  ––  111100  000011  

hhii--  111100  000011                                  

000011 


