
BBSSNN

((RReeggiisstteerr
CCHHQQ::DDaaddaa  GGhhoo

EEmm
                                                                                                                  

PP..  AAbbhhiimmaannyyuu                        
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy                                                                                  
  

RReessoolluuttiioonn  ppaasssseedd  iinn  tthhee  CC
NNeeww  DDeellhhii  oonn  0044..0099..22001188,

HHoonn’’bbllee  
  

TThhiiss  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCeennttrraall  
0044..0099..22001188,,  eexxpprreesssseedd  iitt’’ss  ssee
ggiivveenn  bbyy  SShhrrii  MMaannoojj  SSiinnhhaa  jjii,,  HH
iissssuueess  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  BBSS
UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  B
CCoommmmuunniiccaattiioonnss((IICC))  wwaass  kkiinn
CCaabbiinneett  NNoottee  wwoouulldd  bbee  sseenntt,,  f
RReevviissiioonn  iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss((IICC))  wwaass  aallssoo
rreevviissiioonn  ooff  ppeennssiioonn  ooff  tthhee  rree
ccoonnttrriibbuuttiioonn  bbyy  BBSSNNLL,,  tthhee  HHoonn
ggiivvee  ddiirreeccttiioonn  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaar
BBSSNNLL,,  oonnllyy  aass  ppeerr  tthhee  GGoovveerrnn
ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss
aallllootttteedd  wwiitthh  44GG  ssppeeccttrruumm,,  bb
HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  vveerryy  ppaaiinnffuull  ttoo  nn
wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeenntt
CCoommmmuunniiccaattiioonnss((IICC))..  FFuurrtthheerr,,
ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss((IICC))  wwaass  aa
bbee  hhaadd  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,
rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB,, 
rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB..
SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss((IICC))
aassssuurraanncceess  ggiivveenn  ttoo  tthhee  rreepprrees
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CCeennttrraall  SSeeccrreettaarriiaatt  mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLL  EEmm
8,,  oonn  tthhee  nnoonn--iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aassss
  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss

  SSeeccrreettaarriiaatt  ooff  BBSSNNLL  EEmmppllooyyeeeess  UUnniioonn
eerriioouuss  ccoonncceerrnn  aabboouutt  tthhee  nnoonn--iimmpplleemmeenn
HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaatt

SSNNLL  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthhee  CCoommppaannyy..  IInn  tthhee
BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  oonn  2244..0022..22001188,,  tthhee  HHoonn

nndd  eennoouugghh  ttoo  aassssuurree  tthhee  rreepprreesseennttaattiivve
ffoorr  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinn
tthhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  HHoonn’’bbllee

oo  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  nneeeeddffuull  aaccttiio
reettiirreedd  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess..  OOnn  tthhee  iissssuuee
nn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonn

arryy,,  TTeelleeccoomm,,  tthhaatt  ppeennssiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonn  s
nnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  RRuulleess  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..  FFuurr

ss((IICC))  aassssuurreedd  tthhee  ddeelleeggaattiioonn  ooff  tthhee  AAUUAA
bbaasseedd  oonn  tthhee  pprrooppoossaallss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  
nnoottee  tthhaatt  eevveenn  aafftteerr  tthhee  llaappssee  ooff  66  mmoonntthhss
ttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  ggiivveenn  bbyy  tthhee  HHoo
,,  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hheelldd  oonn  2244..0022..22001188,,  tthhee  
aallssoo  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  ppeerriiooddiicc
,,  TTeelleeccoomm..  HHoowweevveerr,,  ddeessppiittee  tthhee  bbee
,  nnoo  mmeeeettiinngg  hhaass  bbeeeenn  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  SS
.  HHeennccee,,  tthhiiss  mmeeeettiinngg  ffeerrvveennttllyy  aappppeeaallss  tt
)),,  ttoo  eennssuurree  eemmeerrggeenntt  sstteeppss,,  ffoorr  tthhee  eeaa

esseennttaattiivveess  ooff  tthhee  AAUUAABB,,  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  hh
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mmppllooyyeeeess  UUnniioonn,,  hheelldd  aatt  
ssuurraannccee  ggiivveenn  bbyy  tthhee    

ss((IICC))..  

nn,,  hheelldd  aatt  NNeeww  DDeellhhii  oonn  
nnttaattiioonn  ooff  tthhee  aassssuurraanncceess  
ttiioonnss((IICC)),,  oonn  tthhee  iimmppoorrttaanntt  

ee  mmeeeettiinngg  hheelldd  wwiitthh  tthhee  AAllll  
nn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
veess  ooff  tthhee  AAUUAABB  tthhaatt,,  aa  
nneett,,  ffoorr  ggeettttiinngg  tthhee  33rrdd  PPaayy  
ee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
ioonn  wwoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ffoorr  tthhee  
ee  ooff  ppaayymmeenntt  ooff  ppeennssiioonn  
nnss((IICC))  wwaass  kkiinndd  eennoouugghh  ttoo  
sshhoouulldd  bbee  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  
rrtthheerr,,  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  
AABB  tthhaatt,,  BBSSNNLL  wwoouulldd  bbee  
tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt..  

ss,,  nnoo  pprrooggrreessss  iiss  oobbsseerrvveedd  
oonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  
  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  
ccaall  rreevviieeww  mmeeeettiinnggss  ccoouulldd  
eesstt  eeffffoorrttss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  
SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  ttoo  tthhee  
ttoo  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  

aarrllyy  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
hheelldd  oonn  2244..0022..22001188..    


