
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001188//5511                                                                                                                                            0066..1122..22001188  
  

TToo,,  
  

MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,    

SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann  2200,,    

AAssookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii,,  111100000011  
  

MMaaddaamm,,  
  

SSuubb::  --    IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  

ttoo  ppuuttttiinngg  iinn  ppllaaccee  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ppeerriiooddiicc  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  DDooTT  aanndd  tthhee  

AAUUAABB  ––  rreegg..      
  

RReeff::  --  RReeccoorrdd  ooff  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  0033..1122..22001188  wwiitthh  tthhee  AAUUAABB,,  cchhaaiirreedd  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  

MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  iissssuueedd  vviiddee  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLL//77--11//SSRR//22001188  ddaatteedd  0044tthh  

DDeecceemmbbeerr,,  22001188..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  
  

IInn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  0033..1122..22001188,,  bbeettwweeeenn  tthhee  DDooTT  aanndd  tthhee  AAUUAABB,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  ggiivvee  aa  ddiirreeccttiioonn  tthhaatt  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  sshhoouulldd  bbee  ppuutt  iinn  ppllaaccee,,  

ffoorr  tthhee  ppeerriiooddiicc  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  AAUUAABB  aanndd  tthhee  DDooTT..  TThhiiss  ddiirreeccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  

MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  kkeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  ggrriieevvaannccee  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  AAUUAABB  tthhaatt,,  tthheerree  wwaass  nnoo  

mmeecchhaanniissmm  ttoo  rreevviieeww  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  ttoo  tthheemm..    
  

TThhee  AAUUAABB  aacckknnoowwlleeddggeess  wwiitthh  ggrraattiittuuddee  tthhaatt  tthhiiss  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  hhaass  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  RReeccoorrdd  ooff  ddiissccuussssiioonn,,  rreelleeaasseedd  bbyy  tthhee  DDooTT..  TThhee  AAUUAABB  eeaarrnneessttllyy  

rreeqquueessttss  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssttiittuuttee  tthhiiss  iinnssttiittuuttiioonnaall  mmeecchhaanniissmm  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  

aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  0033..1122..22001188  

aarree  rreevviieewweedd  ppeerriiooddiiccaallllyy..  
  

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  tthhee  AAUUAABB  wwiisshheess  ttoo  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueesstt  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  

IInnssttiittuuttiioonnaall  MMeecchhaanniissmm  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  ffoorrmmeedd,,  iiss  cchhaaiirreedd  bbyy  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm..  TThhee  AAUUAABB  

iiss  ooff  tthhee  ffiirrmm  vviieeww  tthhaatt  ssuucchh  aann  aarrrraannggeemmeenntt  aalloonnee  wwoouulldd  eennssuurree  aa  mmeeaanniinnggffuull  iinntteerraaccttiioonn,,  aass  wweellll  aass  

mmoonniittoorriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss..  TThhee  AAUUAABB  iiss  aallssoo  ooff  tthhee  ssttrroonngg  vviieeww  tthhaatt  ccoonnssttiittuuttiinngg  aann  

IInnssttiittuuttiioonnaall  MMeecchhaanniissmm,,  ttoo  bbee  cchhaaiirreedd  bbyy  aann  ooffffiicceerr  jjuunniioorr  tthhaann  tthhee  AAddddiittiioonnaall  SSeeccrreettaarryy,,  wwiillll  oonnllyy  pprroovvee  ttoo  

bbee  aa  rriittuuaall..    
  

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  tthhee  AAUUAABB  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueessttss  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  ttoo  kkiinnddllyy  ccoonnssiiddeerr  tthhee  aabboovvee  

ssuuggggeessttiioonn  iinn  tthhee  oovveerraallll  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  aass  wweellll  aass  tthhaatt  ooff  iinndduussttrriiaall  ppeeaaccee..      

  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  

  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  
  

  

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

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

  

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

  

    

  


