
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

NNoo::  UUAA//22001188//5500                                                                                                                                            0066..1122..22001188  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  NNaarreennddrraa  MMooddii  jjii,,  

HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa,,  
SSoouutthh  BBlloocckk,,  RRaaiissiinnaa  HHiillll,,  

NNeeww  DDeellhhii  --  111100  001111  
  

RReessppeecctteedd  SSiirr,,    
  

SSuubb::  --  UUnnllaawwffuull  ddeetteennttiioonn  ooff  ttwwoo  BBSSNNLL  ooffffiicceerrss  bbyy  tthhee  JJhhaarrkkhhaanndd  ppoolliiccee  ––  rreeqquueessttiinngg  ttoo  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  

aaccttiioonn  ––  rreegg..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  ttwwoo  BBSSNNLL  ooffffiicceerrss  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  DDuummkkaa  ddiissttrriicctt  ooff  JJhhaarrkkhhaanndd,,  

hhaavvee  bbeeeenn  uunnllaawwffuullllyy  ddeettaaiinneedd  bbyy  tthhee  ppoolliiccee  oonn  0044..1122..22001188..  TThhee  ttwwoo  ooffffiicceerrss,,  oonnee  bbeeiinngg  aa  DDiivviissiioonnaall  

EEnnggiinneeeerr  aanndd  tthhee  ootthheerr  bbeeiinngg  aa  SSuubb--DDiivviissiioonnaall  EEnnggiinneeeerr,,  aarree  uunnllaawwffuullllyy  ddeettaaiinneedd  iinn  tthhee  ppoolliiccee  ssttaattiioonn  ffoorr  

mmoorree  tthhaann  55  hhoouurrss..  TThheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  aabbuusseedd  aanndd  iillll--ttrreeaatteedd  iinn  tthhee  ppoolliiccee  ssttaattiioonn..    
  

AAss  ppeerr  mmeeddiiaa  rreeppoorrttss  ((ccooppyy  eenncclloosseedd)),,  tthhee  ddeetteennttiioonn  ooff  tthhee  ttwwoo  BBSSNNLL  ooffffiicceerrss  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  

ccoommppllaaiinntt  ooff  tthhee  JJhhaarrkkhhaanndd  CChhiieeff  MMiinniisstteerr,,  aabboouutt  tthhee  ppoooorr  qquuaalliittyy  ooff  BBSSNNLL’’ss  sseerrvviiccee  iinn  DDuummkkaa..  TThhee  ddeetteennttiioonn  

ooff  tthhee  ttwwoo  BBSSNNLL  ooffffiicceerrss  bbyy  tthhee  JJhhaarrkkhhaanndd  ppoolliiccee,,  iiss  aa  cclleeaarr  vviioollaattiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  llaaww  ooff  

tthhee  llaanndd..  TThhee  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  aarree  ggeennuuiinneellyy  aaggiittaatteedd  oovveerr  tthhee  hhiigghh--hhaannddeedd  aaccttiioonn  

ooff  tthhee  JJhhaarrkkhhaanndd  ppoolliiccee..    
  

WWee  aarree  pprroommpptteedd  ttoo  bbrriinngg  tthhiiss  iinncciiddeenntt  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  bbeeccaauussee,,  tthhee  ppoolliiccee  iiss  

mmeerreellyy  aa  ttooooll  iinn  tthhiiss  vviioollaattiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhtt,,  aanndd  tthhee  aaccttuuaall  ppeerrppeettrraattoorr  ooff  tthhee  ccrriimmee  iiss  tthhee  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  ooff  

JJhhaarrkkhhaanndd,,  aatt  tthhee  bbeehheesstt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  ppoolliiccee  hhaavvee  aacctteedd..  IItt  iiss  nnoott  oouutt  ooff  ppllaaccee  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  

tthhaatt,,  tthheerree  iiss  wwiiddee  sspprreeaadd  ddiissccoonntteennttmmeenntt  aabboouutt  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviicceess  bbeeiinngg  pprroovviiddeedd  bbyy  vvaarriioouuss  tteelleeccoomm  

sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  eexxcceepptt  BBSSNNLL,,  aallll  ootthheerr  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  

sseeccttoorr..    
  

SShhrrii  RRaavvii  SShhaannkkaarr  PPrraassaadd  jjii,,  tthhee  eerrssttwwhhiillee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  hhaadd  rraaiisseedd  hhiiss  vvooiiccee  aa  

nnuummbbeerr  ooff  ttiimmeess,,  aabboouutt  tthhee  ppoooorr  qquuaalliittyy  ooff  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  sseerrvviicceess  bbeeiinngg  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  pprriivvaattee  

sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss..  EEvveenn  tthhee  HHoonn’’bbllee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  hhaass  rreecceennttllyy  rraaiisseedd  hhiiss  ccoonncceerrnn  oovveerr  tthhee  ppoooorr  qquuaalliittyy  ooff  

tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  EEvveerryyoonnee  wwiillll  aaggrreeee  tthhaatt  BBSSNNLL  aalloonnee  ccaannnnoott  bbee  hheelldd  rreessppoonnssiibbllee  

ffoorr  tthhiiss  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss..            
  

IInn  tthhee  bbaacckkddrroopp  ooff  tthhee  aabboovvee  ssttaatteedd  cciirrccuummssttaanncceess,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  uunnllaawwffuull  ddeetteennttiioonn  ooff  tthhee  ttwwoo  BBSSNNLL  

ooffffiicceerrss,,  aatt  tthhee  bbeehheesstt  ooff  tthhee  CChhiieeff  MMiinniisstteerr  ooff  JJhhaarrkkhhaanndd,,  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee..  OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  eennttiirree  BBSSNNLL  

eemmppllooyyeeeess,,  wwee  rreeqquueesstt  tthhaatt  aapppprroopprriiaattee  aanndd  eexxppeeddiittiioouuss  aaccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppeerrppeettrraattoorrss  ooff  

tthhee  ccrriimmee..          
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  
  

  

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

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

EEnnccll::  AAss  aabboovvee..  
  

CCooppyy  ttoo::  ((11))  SShhrrii  RRaajjnnaatthh  SSiinngghh,,  HHoonn’’bbllee  HHoommee  MMiinniisstteerr,,  NNeeww  DDeellhhii..    
  ((22))  SShhrrii  MMaannoojj  SSiinnhhaa  jjii,,  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  SSttaattee  ffoorr  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  NNeeww  DDeellhhii..  

  ((33))  MMss..  AArruunnaa  SSuunnddaarraarraajjaann,,  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  NNeeww  DDeellhhii..    

  ((44))  SShhrrii  AAnnuuppaamm  SShhrriivvaassttaavvaa,,  CCMMDD  BBSSNNLL,,  NNeeww  DDeellhhii..  


