
RReessoolluuttiioonn  oonn  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt  iinn  BBSSNNLL..  
  

OOnn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS  iinn  BBSSNNLL,,  7788,,556699  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  bbeeeenn  rreettiirreedd..  7700,,000000  eemmppllooyyeeeess  
rreemmaaiinneedd  iinn  sseerrvviiccee  oonn  0011..0022..22002200..  AAss  ddeeccllaarreedd  bbyy  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss,,  
VVRRSS  hhaass  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  oonnllyy  ttoo  rreedduuccee  tthhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ssaallaarryy..  IItt  iiss  nnoott  bbaasseedd  
oonn  aannyy  sscciieennttiiffiicc  ssttuuddyy,,  aass  ttoo  hhooww  mmaannyy  eemmppllooyyeeeess  aarree  rreeqquuiirreedd  bbyy  BBSSNNLL,,  ttoo  rruunn  iitt’’ss  sseerrvviicceess..  
RReedduuccttiioonn  ooff  tthhee  wwaaggee  bbiillll  aalloonnee  iiss  nnoott  ggooiinngg  ttoo  rreessuulltt  iinn  tthhee  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  TThhiiss  iiss  tthhee  
eexxppeerriieennccee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS  iinn  MMTTNNLL..  SSuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  
tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivvee  ccaaddrree,,  hhaass  ttoo  bbee  tthheerree  ttoo  eennssuurree  tthhee  eeffffiicciieenntt  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  
TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  sseerrvviicceess,,  bbyy  oouuttssoouurrcciinngg  tthhee  wwoorrkkss  ttoo  
pprriivvaattee  aaggeenncciieess  lliikkee  ootthheerr  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ccoommppaanniieess..  TThhiiss  mmeeeettiinngg  wwiisshheess  ttoo  rreemmiinndd  tthhee  BBSSNNLL  
MMaannaaggeemmeenntt  tthhaatt,,  BBSSNNLL  iiss  nnoott  aa  pprriivvaattee  tteelleeccoomm  ccoommppaannyy,,  bbuutt  aa  ccoommppaannyy  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  
ppeeooppllee  ooff  tthhiiss  ccoouunnttrryy..  AAss  ssuucchh,,  BBSSNNLL  iiss  hhaavviinngg  cceerrttaaiinn  oobblliiggaattiioonnss  ttoo  ffuullffiillll,,  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  
ppeeooppllee  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  GGeenneerraattiioonn  ooff  eemmppllooyymmeenntt  bbyy  tthhee  PPuubblliicc  SSeeccttoorr  CCoommppaanniieess  iiss  oonnee  ssuucchh  
oobblliiggaattiioonn..  AAss  ssuucchh,,  tthhiiss  mmeeeettiinngg  uurrggeess  uuppoonn  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  sshheedd  tthhee  mmiinnddsseett  tthhaatt,,  
aallll  wwoorrkkss  sshhoouulldd  bbee  mmaannaaggeedd  tthhrroouugghh  oouuttssoouurrcciinngg..  UUnnddoouubbtteeddllyy,,  oouuttssoouurrcciinngg  ppaavveess  tthhee  wwaayy  ffoorr  
ccoorrrruuppttiioonn  iinn  aa  bbiigg  wwaayy..  BBSSNNLLEEUU  hhaass  aallrreeaaddyy  mmaaddee  iitt  cclleeaarr  uummpptteeeenn  ttiimmeess  tthhaatt  BBSSNNLL  ddiidd  nnoott  ggoo  
iinnttoo  lloossss  dduuee  ttoo  tthhee  ssiizzee  ooff  iitt’’ss  wwoorrkk  ffoorrccee..  TThhiiss  iiss  cclleeaarr  ffrroomm  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  BBSSNNLL  eeaarrnneedd  
RRss..1100,,000000  ccrroorree  nneett  pprrooffiitt  iinn  tthhee  yyeeaarr  22000044--0055..  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  ffaaccttss,,  tthhiiss  CCEECC  
mmeeeettiinngg  ooff  BBSSNNLLEEUU  bbeeiinngg  hheelldd  aatt  VVaaddooddaarraa  oonn  66tthh  &&  77tthh  MMaarrcchh,,  22002200,,  ddeemmaannddss  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  
MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  mmaakkee  ffrreesshh  rreeccrruuiittmmeenntt  iinn  tthhee  ccaaddrreess  lliikkee  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaann,,  SSeenniioorr  
OOffffiiccee  AAssssoocciiaattee,,  eettcc..      
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