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TToo,,  
  

SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd  jjii,,  
HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  
SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,    
2200,,  AAsshhookkaa  RRooaadd,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100000011  
  
SSiirr,,  
  
SSuubb::  --        CCoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  UUnniioonn  oonn  tthhee  IIIIMM  rreeppoorrtt  aanndd  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL  --  iinnccoorrrreecctt  rreeppllyy  ggiivveenn  iinn  

tthhee  LLookk  SSaabbhhaa  --  rreegg..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
  

AAss  rreeggaarrddss  tthhee  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL,,  aa  qquueessttiioonn  hhaass  bbeeeenn  aasskkeedd  iinn  tthhee  LLookk  SSaabbhhaa  oonn  
0055tthh  FFeebbrruuaarryy,,  22002200..  TThhee  qquueessttiioonn  wwaass,,  wwhheetthheerr  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  ttwwoo  PPSSUUss  wweerree  ttaakkeenn  iinnttoo  
ccoonnffiiddeennccee  bbeeffoorree  ffiinnaalliissiinngg  tthhee  RReevviivvaall  PPaacckkaaggee..    WWee  rreepprroodduuccee  hheerreeuunnddeerr,,  tthhee  qquueessttiioonn  aasskkeedd  aanndd  
tthhee  rreeppllyy  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  HHuummaann  RReessoouurrccee  
DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  EElleeccttrroonniiccss  &&  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy..      
  

LLOOKK  SSAABBHHAA  
UUNNSSTTAARRRREEDD  QQUUEESSTTIIOONN  NNOO..556677    

TTOO  BBEE  AANNSSWWEERREEDD  OONN  55TTHH  FFEEBBRRUUAARRYY,,  22002200..  
  

((cc))    WWhheetthheerr  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthheessee  ttwwoo  ppuubblliicc  sseeccttoorr  ccoommppaanniieess  hhaavvee  bbeeeenn  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnffiiddeennccee  
bbeeffoorree  ffiinnaalliissiinngg  tthhee  ssaaiidd  rreevviivvaall  ppaacckkaaggee  aanndd  iiff  ssoo,,  tthhee  ddeettaaiillss  tthheerreeooff;;    
  

AANNSSWWEERR  
((cc))  TThhee  rreevviivvaall  ppllaannss  hhaavvee  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  IInnddiiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  
MMaannaaggeemmeenntt,,  AAhhmmeeddaabbaadd,,  ffoorr  BBSSNNLL  aanndd  aa  pprriivvaattee  ccoonnssuullttaanntt  ffoorr  MMTTNNLL,,  wwhhiicchh  wweerree  mmaaddee  bbyy  tthheemm  
aafftteerr  ccoonnssuullttaattiioonnss  wwiitthh  vvaarriioouuss  UUnniioonnss  //  AAssssoocciiaattiioonnss  //  EEmmppllooyyeeeess..  TThheessee  rreevviivvaall  ppllaannss  wweerree  
rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrddss  ooff  BBSSNNLL  aanndd  MMTTNNLL..  
  
IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn  ssiirr,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhaatt,,  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn  ((BBSSNNLLEEUU))  iiss  tthhee  bbiiggggeesstt  
ttrraaddee  uunniioonn  iinn  BBSSNNLL,,  aass  wweellll  aass  tthhee  MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd  RReepprreesseennttaattiivvee  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL..  OOuurr  UUnniioonn  hhaass  
nneevveerr  bbeeeenn  ccoonnssuulltteedd  aabboouutt  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  IIIIMM,,  AAhhmmeeddaabbaadd,,  oorr  aabboouutt  tthhee  rreevviivvaall  
ppllaann  ooff  BBSSNNLL..  WWee  aarree  rreeaallllyy  ssuurrpprriisseedd  aanndd  sshhoocckkeedd  ttoo  ccoommee  aaccrroossss  tthhee  rreeppllyy  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  
MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  EElleeccttrroonniiccss  &&  
IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy,,  tthhaatt  tthhee  UUnniioonnss  wweerree  ccoonnssuulltteedd  oonn  tthhiiss  mmaatttteerr..    
  
  
  



  
  
WWhheenn  tthhee  MMaaiinn  RReeccooggnniisseedd  RReepprreesseennttaattiivvee  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL  iittsseellff  iiss  nnoott  ccoonnssuulltteedd,,  wwee  aarree  aatt  lloossss  ttoo  
uunnddeerrssttaanndd  aass  ttoo  wwhhiicchh  ootthheerr  UUnniioonn  iinn  BBSSNNLL  wwaass  ccoonnssuulltteedd  aabboouutt  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  IIIIMM  
aanndd  tthhee  rreevviivvaall  ppllaann  ooff  BBSSNNLL..    
  
OOnnllyy  aa  ffeeww  ddaayyss  bbaacckk,,  wwee  ccaammee  aaccrroossss  tthhee  rreeppllyy  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  EElleeccttrroonniiccss  &&  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy,,  iinn  tthhee  
fflloooorr  ooff  tthhee  LLookk  SSaabbhhaa..  WWee  ffeeeell  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  bbrriinngg  oouurr  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  kkiinndd  nnoottiiccee  ooff  tthhee  
HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  EElleeccttrroonniiccss  &&  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  LLaaww  &&  JJuussttiiccee,,  ffoorr  
iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..        
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy  
  

  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100000011      
        ((22))  SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  --  111100000011  
        ((33))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
  
  


