
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  

NNoo::  UUAA//22001199//8888                                                                                                                                          2211..0055..22001199  

  

TToo,,  

  

MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,  

SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAssookkaa  RRooaadd,,    

NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

  

MMaaddaamm,,    

  

SSuubb::  --  NNoonn--ggrraannttiinngg  ooff  mmeeeettiinngg  ttoo  ddiissccuussss  iissssuueess  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB  --  rreegg..  

  

RReeff::  --    AAUUAABB  lleetttteerr  nnoo..UUAA//22001199//8811  ddaatteedd  2200..0033..22001199..  

  

KKiinnddllyy  rreeffeerr  ttoo  tthhee  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  aabboovvee,,  vviiddee  wwhhiicchh  tthhee  AAUUAABB  hhaass  ssoouugghhtt  aa  mmeeeettiinngg  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  

ddeemmaannddss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  AAUUAABB’’ss  lleetttteerr  nnoo..  UUAA//22001188//4444  ddaatteedd  1155..1111..22001188  aanndd  lleetttteerr  NNoo..UUAA//22001199//6699  ddaatteedd  
0011..0022..22001199..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhiiss,,  aass  aa  ccoonncclluussiioonn  ttoo  tthhee  MMaarrcchh  ttoo  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  hheelldd  oonn  0055..0044..22001199,,  aa  

mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  bbeettwweeeenn  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB  aanndd  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  oonn  tthhee  

ssaammee  ddaayy..  IInn  tthhaatt  mmeeeettiinngg  aallssoo,,  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB  eexxpprreesssseedd  tthheeiirr  uunnhhaappppiinneessss  ttoo  tthhee  

AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  tthhaatt  tthhee  DDooTT  wwaass  nnoott  ggrraannttiinngg  aannyy  mmeeeettiinngg  ttoo  ddiissccuussss  eevveenn  tthhoossee  iissssuueess  

wwhhiicchh  ccoouulldd  bbee  sseettttlleedd  bbyy  tthhee  DDooTT,,  aatt  iitt’’ss  lleevveell..  

  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  hhaass  aallssoo  rreeiitteerraatteedd  mmaannyy  ttiimmeess  tthhaatt  tthhee  AAUUAABB  sshhoouulldd  ffrreeqquueennttllyy  hhaavvee  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  tthhee  

DDooTT,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  ppeennddiinngg  iissssuueess  ccoouulldd  bbee  rreessoollvveedd  aammiiccaabbllyy..  

  
WWhhiillee  eexxpprreessssiinngg  oouurr  ddiissaappppooiinnttmmeenntt  tthhaatt  mmeeeettiinngg  iiss  nnoott  bbeeiinngg  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  DDooTT,,  wwee  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueesstt  

tthhaatt  aann  eeaarrllyy  mmeeeettiinngg  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  oouuttssttaannddiinngg  iissssuueess..          
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  

  

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

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

  

  

  

CCooppyy  ttoo::      ((11))  TThhee  PPSS  ttoo  HHoonn  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

        ((22))    SShhrrii  DDeebbaattoosshh  MMaannnnaa,,  MMeemmbbeerr  ((SSeerrvviicceess)),,  DDooTT,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--11  

                                      ((33))    SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  ((TTeelleeccoomm)),,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100  000011  

              ((44))  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD  BBSSNNLL  &&  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  11  

  

  

  

  

  

  


