
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  

NNoo::  UUAA//22001199//8811                                                                                                                                          2200..0033..22001199  

  

TToo,,  

  

MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,  

SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAssookkaa  RRooaadd,,    

NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  

SSuubb::  --  RReeqquueessttiinngg  ttoo  ggrraanntt  aa  mmeeeettiinngg  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  iissssuueess  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss  --rreegg..  

  

MMaaddaamm,,    

  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  

  

TThhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  hhaass  ssuubbmmiitttteedd  aa  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss,,  vviiddee  lleetttteerr  

NNoo..UUAA//22001188//4444  ddaatteedd  1155..1111..22001188  aanndd  vviiddee  lleetttteerr  NNoo..UUAA//22001199//6699  ddaatteedd  0011..0022..22001199..  BBaasseedd  oonn  tthhee  cchhaarrtteerr  ooff  
ddeemmaannddss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  vviiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  NNoo..UUAA//22001188//4444  ddaatteedd  1155..1111..22001188,,  aa  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  wwiitthh  

tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((II//CC))  oonn  0033..1122..22001188..  AAssssuurraanncceess  wweerree  ggiivveenn  bbyy  tthhee  

HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((II//CC)),,  oonn  tthhee  iissssuueess  ooff  aalllloottmmeenntt  ooff  44GG  ssppeeccttrruumm,,  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  RRuullee  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL  aanndd  ppeennssiioonn  rreevviissiioonn..  

TThhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((II//CC))  aallssoo  ddiirreecctteedd  tthhee  DDooTT,,  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  

AAUUAABB  ttoo  hhoolldd  ttaallkkss  ffoorr  rreeaacchhiinngg  aann  aacccceeppttaabbllee  pprrooppoossaall  oonn  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn..    

  

SSiinnccee  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ((II//CC))  wweerree  nnoott  

iimmpplleemmeenntteedd,,  tthhee  AAUUAABB  wwaass  ccoommppeelllleedd  ttoo  ggiivvee  ccaallll  ffoorr  aa  33  ddaayy  ssttrriikkee  ffrroomm  1188..0022..22001199..  DDuuee  ttoo  tthhee  nnoonn--

sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL,,  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  BBSSNNLL  iiss  wwoorrsseenniinngg  ddaayy  bbyy  
ddaayy..  HHeennccee,,  tthhee  iissssuueess  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB,,  wwhhiicchh  aarree  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL,,  nneeeedd  ttoo  

bbee  uurrggeennttllyy  llooookkeedd  iinnttoo  bbyy  tthhee  DDooTT..  SSoo  ffaarr  aass  tthhee  iissssuuee  ooff  33rrdd  PPaayy  RReevviissiioonn  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  tthhaatt  

tthhee  nneeeeddffuull  ggrroouunndd  wwoorrkk  iiss  ddoonnee  bbyy  tthhee  DDooTT,,  bbeeffoorree  tthhee  nneeww  ggoovveerrnnmmeenntt  ttaakkeess  cchhaarrggee  aafftteerr  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  
eelleeccttiioonnss..    

  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  ggrraanntt  aa  mmeeeettiinngg  ttoo  tthhee  AAUUAABB  ffoorr  ddiissccuussssiinngg  tthhee  

iissssuueess  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  cchhaarrtteerrss  ooff  ddeemmaannddss..    CCooppiieess  ooff  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  cchhaarrtteerr  ooff  ddeemmaannddss  aarree  

eenncclloosseedd  ffoorr  yyoouurr  kkiinndd  ppeerruussaall..    

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

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

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

  

  

EEnnccll::  AAss  aabboovvee  

  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  ((TTeelleeccoomm)),,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100  000011                                  

                                        ((22))  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  


