
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001199//9944                                                                                                                                                          2288..0066..22001199  

  

TToo,,  
 
SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd  JJii,,  

HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  

SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  

NNeeww  DDeellhhii--  111100000011  

SSiirr,,  

SSuubb::  --  OOppppoossiinngg  tthhee  ttaakkiinngg  oovveerr  ooff  tthhee  AALLTTTTCC  ccaammppuuss  aatt  GGhhaazziiaabbaadd,,  bbyy  tthhee  DDooTT  --  rreegg..    

RReeff::  --  DDooTT  FFiillee  NNoo..33--3322//22001199--NNTTII..AAddmmnn..  ddaatteedd  2211..0066..22001199..  

WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  aabboovvee  cciitteedd  lleetttteerr,,  wwee  wwiisshh  ttoo  uurrggeennttllyy  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg..  

  

TThhee  DDooTT,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  hhaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  iitt  wwaass  ttaakkiinngg  oovveerr  tthhee  AALLTTTTCC  ((AAddvvaanncceedd  LLeevveell  

TTeelleeccoomm  TTrraaiinniinngg  CCeennttrree))  ccaammppuuss,,  llooccaatteedd  aatt  GGhhaazziiaabbaadd,,  ffrroomm  BBSSNNLL..  IInn  tthhee  ssiimmiillaarr  mmaannnneerr,,  tthhee  DDooTT  hhaass  

aallrreeaaddyy  ttaakkeenn  oovveerr  bbuuiillddiinnggss  ffrroomm  BBSSNNLL  iinn  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  cciirrccllee,,  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  tthhee  DDooTT  TTeerrmm  CCeellll  aanndd  tthhee  

CCCCAA  UUnniittss..  AAllll  tthheessee  aarree  hhaappppeenniinngg  iinn  ttoottaall  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  DDooTT  OOMM  NNoo..22--3300//22000000--RReessttgg..  NNeeww  DDeellhhii,,  tthhee  3300tthh  

SSeepptteemmbbeerr,,  22000000  ((ccooppyy  eenncclloosseedd)),,  wwhheerreeiinn  iitt  hhaass  bbeeeenn  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  lliiaabbiilliittiieess  aanndd  aasssseettss  ooff  tthhee  eerrssttwwhhiillee  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoomm  SSeerrvviicceess  ((DDTTSS))  aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoomm  OOppeerraattiioonnss  ((DDTTOO))  wwoouulldd  bbee  

ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  NNiiggaamm  LLiimmiitteedd..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  mmeennttiioonn  tthhaatt  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  OOMM  ooff  
tthhee  DDooTT  wwaass  iissssuueedd,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett..  

  

AAss  ppeerr  tthhee  PPaarraa..33  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  OOMM  ooff  tthhee  DDooTT,,  GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ttrraannssffeerr  aallll  aasssseettss  aanndd  

lliiaabbiilliittiieess  ((eexxcceepptt  cceerrttaaiinn  aasssseettss  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  rreettaaiinneedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  rreeqquuiirreedd  

ffoorr  tthhee  uunniittss  aanndd  ooffffiicceess  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  DDooTT,,  ttoo  bbee  wwoorrkkeedd  oouutt  llaatteerr  oonn)),,  ttoo  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  NNiiggaamm  

LLiimmiitteedd    ww..ee..ff..  0011..1100..22000000..  HHoowweevveerr,,  uuttiilliissiinngg  tthhiiss  pprroovviissiioonn,,  aanndd  aafftteerr  1199  lloonngg  yyeeaarrss  ooff  BBSSNNLL’’ss  ffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  

DDooTT  iiss  aarrbbiittrraarriillyy  ttaakkiinngg  oovveerr  tthhee  aasssseettss  ooff  BBSSNNLL  wwhhiicchh  iiss  nnoott  jjuussttiiffiieedd..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  uussuurrppiinngg  tthhee  aasssseettss  

ooff  BBSSNNLL,,  bbyy  tthhee  DDooTT..    

AALLTTTTCC  iiss  tthhee  oonnllyy  ttrraaiinniinngg  cceennttrree  eeqquuiippppeedd  ffoorr  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  sseenniioorr  ooffffiicceerrss  ooff  BBSSNNLL//DDooTT,,  aass  wweellll  aass  ffoorr  tthheeiirr  

ttrraaiinniinngg  iinn  tthhee  llaatteesstt  aanndd  nneeww  tteecchhnnoollooggyy..  TThhee  OOffffiicceerrss  ooff  AALLTTTTCC  hhaass  eennoouugghh  eexxppeerriieennccee  aanndd  eexxppeerrttiissee  iinn  tthhee  

rreessppeeccttiivvee  ffiieellddss..  AALLTTTTCC  ccaann  ttaakkee  ccaarree  ooff  aallll  ttrraaiinniinngg  nneeeeddss  ooff  DDooTT  aatt  mmuucchh  lleessss  eexxppeennddiittuurree  tthhaann  wwhhaatt  iiss  

iinnccuurrrreedd  oonn  NNTTIIPPRRIITT..  AALLTTTTCC  ccaammppuuss  aallssoo  hhaass  IINNMMAARRSSAATT  MMoobbiillee  SSaatteelllliittee  HHuubb  ccaatteerriinngg  ttoo  aallll  tthhee  aaddvvaanncceedd  

sseeccuurriittyy  ssaatteelllliittee  sseerrvviicceess  ttoo  tthhee  ddiiggnniittaarriieess,,  PPSSUUss  aanndd  VVVVIIPPss  sseeccuurriittyy..  IItt  hhaass  aallssoo  HHeeaadd  ooffffiiccee  ooff  EERRPP  ooff  BBSSNNLL  

ccaatteerriinngg  sseerrvviicceess  ttoo  aallll  oovveerr  IInnddiiaa..  FFuurrtthheerr,,  AALLTTTTCC  hhaass  aallrreeaaddyy  aallllootttteedd  ssuuffffiicciieenntt  aarreeaa  ttoo  NNTTIIPPRRIITT  ffoorr  mmaakkiinngg  

tthheeiirr  bbuuiillddiinngg..  

TThhee  AAllll  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  ssttrroonnggllyy  ooppppoosseess  tthhee  DDooTT’’ss  aaccttiioonn  ooff  aarrbbiittrraarriillyy  ttaakkiinngg  oovveerr  

tthhee  aasssseettss  ooff  BBSSNNLL..  TThhee  eennttiirree  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  ooff  BBSSNNLL  aarree  eexxttrreemmeellyy  iinnddiiggnnaanntt  bbyy  tthhee  

aarrbbiittrraarryy  aaccttiioonnss  ooff  tthhee  DDooTT..  HHeennccee,,  wwee  eeaarrnneessttllyy  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee  iinn  tthhiiss  mmaatttteerr  aanndd  ttoo  

eennssuurree  tthhaatt  tthhee  DDooTT  ddeessiissttss  iittsseellff  ffrroomm  ttaakkiinngg  oovveerr  tthhee  aasssseettss  ooff  BBSSNNLL..    

  

  

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

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

  

EEnnccll::  AAss  aabboovvee..  

CCooppyy  ttoo::      ((11))  SShhrrii  NNrriippeennddrraa  MMiissrraa,,  PPrriinncciippaall  SSeeccrreettaarryy  ttoo  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011  

        ((22))  SShhrrii  PPrraaddeeeepp  KKuummaarr  SSiinnhhaa,,  CCaabbiinneett  SSeeccrreettaarryy,,  RRaasshhttrraappaattii  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100  000044..  

                                      ((33))  MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,  SSeeccrreettaarryy,,  ((TTeelleeccoomm)),,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100  000011  

              ((44))  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  110000  000011  


