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MMss..  SSuujjaattaa  TT..  RRaayy,,  
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MMaaddaamm,,  
  

SSuubb::  --  CCoommppllaaiinnttss  ccoonnnneecctteedd  ttoo  CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaass    ––  rreegg..  

  

WWee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  

aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  

  

AAss  rreeggaarrddss  tthhee  oonn  ggooiinngg  pprroocceessss  ooff  ““CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaass””,,  oouurr  UUnniioonn  iiss  ggeettttiinngg  sseerriioouuss  ccoommppllaaiinnttss  

ffrroomm  oouurr  cciirrccllee  uunniioonnss..  IItt  iiss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  ffaaccee  sseerriioouuss  pprroobblleemmss  iinn  tthhee  CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  

AArreeaass..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  HHRR  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  ssmmaalllleerr  SSSSAAss  aarree  bbeeiinngg  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  nneeaarrbbyy  mmaajjoorr  SSSSAAss..  AAss  aa  

rreessuulltt  ooff  tthhiiss,,  tthhee  wwoorrkk  llooaadd  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff  iinn  tthhee  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss  ooff  tthhee  BBuussiinneessss  AArreeaass  wwiillll  iinnccrreeaassee  

mmaannyy  ffoolldd..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  hhaavviinngg  nnoo  mmeecchhaanniissmm  ttoo  ssoollvvee  tthhiiss  pprroobblleemm..  TThhiiss  iiss  aa  kkeeyy  iissssuuee  aanndd  wwee  rreeqquueesstt  

tthhee  ccoorrppoorraattee  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  pprroobblleemm  ffiirrsstt  aanndd  tthheenn  pprroocceeeedd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ccoonnssoolliiddaattiioonn..    
  

IItt  iiss  rreeppoorrtteedd  bbyy  oouurr  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  cciirrccllee  uunniioonn  tthhaatt  tthhee  CCGGMM,,  TTeelleennggaannaa  cciirrccllee,,  iiss  ggooiinngg  aahheeaadd  wwiitthh  tthhee  

pprroocceessss  ooff  CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaass  wwiitthhoouutt  hhoollddiinngg  pprrooppeerr  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  oouurr  cciirrccllee  uunniioonn  ttoo  ffiinndd  

ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  pprroobblleemmss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ffaacceedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  AAddiillaabbaadd  SSSSAA  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  

ccoonnssoolliiddaatteedd  wwiitthh  NNiizzaammaabbaadd..  IItt  iiss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  iitt  iiss  aallmmoosstt  440000  kkmmss..  ddiissttaannccee  ffrroomm  oonnee  ccoorrnneerr  ooff  AAddiillaabbaadd  SSSSAA  

ttoo  tthhee  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss  aatt  NNiizzaammaabbaadd..  SSiimmiillaarrllyy,,  KKhhaammmmaamm  SSSSAA  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo  bbee  ccoonnssoolliiddaatteedd  wwiitthh  WWaarraannggaall  

SSSSAA..  IItt  iiss  aallmmoosstt  330000  kkmmss..  ffrroomm  oonnee  ccoorrnneerr  ooff  KKhhaammmmaamm  SSSSAA,,  ttoo  tthhee  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss  aatt  WWaarraannggaall..  SSiinnccee  tthhee  HHRR  

aaccttiivviittiieess  aarree  bbeeiinngg  sshhiifftteedd  ttoo  tthhee  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss  ooff  tthhee  BBuussiinneessss  AArreeaa,,  iinn  ttiimmeess,,  tthhee  oorrddiinnaarryy  eemmppllooyyeeee  mmaayy  

hhaavvee  ttoo  ttrraavveell  hhuunnddrreeddss  ooff  kkiilloommeetteerrss  ttoo  ggoo  ttoo  tthhee  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss  ooff  tthhee  BBuussiinneessss  AArreeaa  ttoo  ffiinndd  rreeddrreessssaall  ffoorr  hhiiss  

pprroobblleemm..  

  

WWiitthhoouutt  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  aabboovvee  iissssuueess,,  iitt  wwiillll  nnoott  bbee  aapppprroopprriiaattee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  pprroocceeeedd  

wwiitthh  tthhee  CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaass..  IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  rreeqquueesstt  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  kkeeeepp  tthhee  pprroocceessss  ooff  

CCoonnssoolliiddaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  AArreeaass  oonn  hhoolldd,,  aanndd  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  iissssuuee  wwiitthh  tthhee  RReeccooggnniisseedd  UUnniioonnss..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
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