
  

  
BBSSNNLLEEUU//  554433  ((CCLL))                                                                                                                                                      2233..0066..22002200  
  

TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,    
  

SSuubb::  --      SSttrriikkee  bbyy  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  iinn  WWeesstt  BBeennggaall  aanndd  KKoollkkaattaa  cciirrcclleess  dduuee  ttoo  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  wwaaggeess  ffoorr  tthhee  
ppaasstt  oonnee  yyeeaarr  aanndd  aaggaaiinnsstt  mmaassssiivvee  rreettrreenncchhmmeenntt  tthhrroouugghh  oouuttssoouurrcciinngg  --  rreegg..  

  

RReeff::  --    ((11))  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  nnoo..22--22((MMiisscc..//CCiirrccuullaarr))//22001199--WWSS&&II  ddaatteedd  3300..0099..22001199..  
                        ((22))  BBSSNNLL  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  nnoo..22--22((MMiisscc..//CCiirrccuullaarr))//22001199--WWSS&&II  ddaatteedd  1199..0055..22002200..  
  
WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
    
IItt  hhaass  bbeeeenn  bboouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  aarree  oonn  ssttrriikkee  iinn  WWeesstt  BBeennggaall  aanndd  KKoollkkaattaa  cciirrcclleess..  
IItt  iiss  aallssoo  rreeppoorrtteedd  tthhaatt,,  tthhiiss  aaggiittaattiioonn  bbyy  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  hhaass  ddiissrruupptteedd  nnoorrmmaall  ffuunnccttiioonniinngg  iinn  bbootthh  tthhee  
cciirrcclleess  aanndd  hhaass  ccrreeaatteedd  aa  ddeeaaddlloocckk..  IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd,,  dduuee  ttoo  tthhee  
nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss’’  wwaaggeess  ffoorr  tthhee  ppaasstt  oonnee  yyeeaarr  aanndd  aallssoo  dduuee  ttoo  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  iissssuueedd  bbyy  
tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  vviiddee  lleetttteerrss  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11))  &&  ((22)),,  ffoorr  mmaassssiivveellyy  rreettrreenncchhiinngg  tthhee  ccoonnttrraacctt  
wwoorrkkeerrss..  
    
BBSSNNLLEEUU,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  BBSSNNLL  CCaassuuaall  CCoonnttrraacctt  WWoorrkkeerrss  FFeeddeerraattiioonn  ((BBSSNNLL  CCCCWWFF)),,  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnttiinnuuoouussllyy  
pprreessssiinngg  hhaarrdd  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  lloonngg  ppeennddiinngg  wwaaggee  aarrrreeaarrss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  MMaannyy  aaggiittaattiioonnaall  
pprrooggrraammmmeess  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  ccoonndduucctteedd  oonn  tthhiiss  iissssuuee..  IItt  iiss  ttrruuee  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  uunnddeerrggooiinngg  sseevveerree  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss..  
HHoowweevveerr,,  iinn  ssppiittee  ooff  iitt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  ccoouulldd  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  mmaaddee  aa  ppaarrtt--ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  wwaaggee  aarrrreeaarrss..  
IItt  iiss  hhiigghhllyy  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  tthhiiss  wwaass  nnoott  ddoonnee..  AAss  aa  rreessuulltt,,  1122  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  hhaavvee  ccoommmmiitttteedd  ssuuiicciiddee  ssoo  
ffaarr..  IItt  wwiillll  nnoott  bbee  aann  eexxaaggggeerraattiioonn  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  tthheessee  ssuuiicciiddeess..  
    
7788,,556699  BBSSNNLL  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  rreettiirreedd  ww..ee..ff..  0011..0022..22002200,,  uunnddeerr  tthhee  VVRRSS--22001199..  IItt  mmeeaannss,,  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  
BBSSNNLL’’ss  eemmppllooyyeeeess  hhaass  bbeeeenn  rreedduucceedd  bbyy  hhaallff,,  bbyy  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS--22001199..  IInn  ssuucchh  aa  ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  
rroollee  ooff  BBSSNNLL’’ss  eexxppeerriieenncceedd  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  bbeeccaammee  vveerryy  ccrruucciiaall,,  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  BBSSNNLL’’ss  
sseerrvviicceess..  BBuutt,,  ssuurrpprriissiinnggllyy,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ttaakkeenn  tthhee  ddeecciissiioonn  ttoo  rreettrreenncchh  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  
mmaassssiivveellyy..  IItt  hhaass  aallssoo  ttaakkeenn  tthhee  iillll--aaddvviisseedd  ddeecciissiioonn  ttoo  oouuttssoouurrccee  aallll  tthhee  wwoorrkkss,,  tthhaatt  ssoo  ffaarr  hhaavvee  bbeeeenn  ddoonnee  bbyy  
tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  
    
WWhhaatt  iiss  tthhee  rraattiioonnaallee  bbeehhiinndd  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt’’ss  ddeecciissiioonn  ttoo  rreettrreenncchh  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss,,  tthhrroouugghh  
oouuttssoouurrcciinngg??  IItt  iiss  oonnllyy  dduuee  ttoo  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhaatt,,  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  iinn  BBSSNNLL  aarree  bbeeiinngg  ppaaiidd  mmiinniimmuumm  
wwaaggeess,,  aass  ssttiippuullaatteedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  mmeeaassuurreess  ssuucchh  aass  EEPPFF  aanndd  EESSII..  
WWhheerreeaass,,  nneeiitthheerr  mmiinniimmuumm  wwaaggee  wwiillll  bbee  ppaaiidd  iinn  tthhee  ssyysstteemm  ooff  oouuttssoouurrcciinngg,,  nnoorr  EEPPFF  aanndd  EESSII  iiss  mmaaddee  
aavvaaiillaabbllee..  IItt  iiss  aann  ooppeenn  sseeccrreett  tthhaatt,,  tthhee  wwoorrkkeerrss  aarree  bbeeiinngg  rruutthhlleessssllyy  eexxppllooiitteedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorrss,,  iinn  tthhee  
ssyysstteemm  ooff  oouuttssoouurrcciinngg..  AAss  ssuucchh,,  iitt  iiss  hhiigghhllyy  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  pprroovviiddee  
ssppaaccee  ffoorr  ssuucchh  aann  eexxppllooiittaattiioonn  bbyy  ccoonnttrraaccttoorrss  iinn  BBSSNNLL,,  wwiitthh  tthhee  ssoollee  aaiimm  ooff  ssaavviinngg  ssoommee  mmoonneeyy..  
    
  
  



  
  
  
  
TThhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  sshhoouulldd  kkeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  BBSSNNLL  iiss  nnoott  aa  PPrriivvaattee  LLiimmiitteedd  CCoommppaannyy,,  bbuutt  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  
PPuubblliicc  SSeeccttoorr,,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  wwiitthh  tthhee  ssoollee  aaiimm  ooff  sseerrvviinngg  tthhee  nnaattiioonn  aanndd  iitt’’ss  ppeeooppllee..  BBuutt,,  iitt  iiss  
rreeggrreettttaabbllee  tthhaatt  ffoorrggeettttiinngg  tthhiiss,,  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  ffoolllloowwiinngg  aallll  tthhee  uunneetthhiiccaall  pprraaccttiicceess  ooff  tthhee  pprriivvaattee  
sseeccttoorr..  BBSSNNLLEEUU,,  hhaass  rreeppeeaatteeddllyy  ttoolldd  tthhee  hhiigghh  ccoommmmaanndd  ooff  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  tthhaatt,,  tthhee  eexxiissttiinngg  ccoonnttrraacctt  
wwoorrkkeerrss  ccaann  bbee  bbeetttteerr  uuttiilliisseedd  iinn  tthhee  MMaarrkkeettiinngg  WWiinngg,,  ttoo  ggeenneerraattee  mmoorree  rreevveennuuee  ffoorr  tthhee  CCoommppaannyy..  HHoowweevveerr,,  
tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  pprreeffeerrrreedd  ttoo  ttrreeaadd  iinn  tthhee  bbeeaatteenn--ttrraacckk  ooff  ccuuttttiinngg  ddoowwnn  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  
wwoorrkkffoorrccee  ttoo  ccuutt  ddoowwnn  tthhee  ooppeerraattiioonnaall  ccoosstt..  
    
BBeeiinngg  tthhee  bbiiggggeesstt  TTrraaddee  UUnniioonn  ooff  BBSSNNLL,,  BBSSNNLLEEUU  hhaass  aallwwaayyss  kkeepptt  tthhee  wweellll  bbeeiinngg  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  tthhaatt  ooff  
iitt’’ss  eemmppllooyyeeeess,,  aass  iitt’’ss  ttwwiinn  oobbjjeeccttiivveess..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  aa  ssoorrddiidd  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  tthhaatt,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  iiss  nneeiitthheerr  
aabbllee  ttoo  kkeeeepp  tthhee  OOrrggaanniissaattiioonn  aaffllooaatt,,  nnoorr  iiss  iitt  ttaakkiinngg  ccaarree  ooff  iitt’’ss  eemmppllooyyeeeess..  TThhee  mmaassssiivvee  rreettrreenncchhmmeenntt  ooff  
ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  wwiillll  ddeelliivveerr  aa  sseerriioouuss  bbllooww  ttoo  tthhee  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  BBSSNNLL’’ss  nneettwwoorrkkss..  
CCoommppllaaiinnttss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ssttaarrtteedd  ccrreeeeppiinngg  iinn,,  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  mmaanniippuullaattiioonnss  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorrss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  
ssttaarrtteedd  iinn  tthhee  oouuttssoouurrcciinngg  ooff  wwoorrkkss..  
  
HHeennccee,,  wwee  oonnccee  aaggaaiinn  rreeqquueesstt  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  kkiinnddllyy  rreeccoonnssiiddeerr  iitt’’ss  ddeecciissiioonn  ttoo  rreettrreenncchh  tthhee  ccoonnttrraacctt  
wwoorrkkeerrss  mmaassssiivveellyy,,  tthhrroouugghh  tthhee  eexxppllooiittaattiivvee  ssyysstteemm  ooff  oouuttssoouurrcciinngg..    BBSSNNLLEEUU  aallssoo  uurrggeess  uuppoonn  tthhee  BBSSNNLL  
MMaannaaggeemmeenntt  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  cclleeaarr  tthhee  lloonngg--ppeennddiinngg  wwaaggee  aarrrreeaarrss  ooff  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..  WWee  ddeessiirree  tthhaatt  
sseerriioouuss  ttaallkkss  sshhoouulldd  bbee  hheelldd  bbeettwweeeenn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  UUnniioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  rreeggaarrddiinngg  tthhee  
ggaaiinnffuull  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss,,  iinnsstteeaadd  ooff  bblliinnddllyy  rreettrreenncchhiinngg  tthheemm..  OOnnllyy  aa  wwiissee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt,,  oonn  tthhiiss  iissssuuee,,  wwiillll  aavvooiidd  tthhee  oonnggooiinngg  WWeesstt  BBeennggaall  //  KKoollkkaattaa  ttyyppee  ooff  ssttrruugggglleess..  
  
WWee  ssiinncceerreellyy  hhooppee,,  tthhaatt  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt  wwiillll  sshheedd  iitt’’ss  aannttii--ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerr  mmiinnddsseett  aanndd  wwiillll  ttaakkee  aa  
wwiissee  ddeecciissiioonn  tthhaatt  wwiillll  ccrreeaattee  aa  wwiinn--wwiinn  ssiittuuaattiioonn,,  bbootthh  ffoorr  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss..              
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
    
  
  
  ((PP..  AAbbhhiimmaannyyuu))  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
  
CCooppyy  ttoo::    ((11)) DDrr..  PP..  KK..  MMiisshhrraa,,  PPrriinncciippaall  SSeeccrreettaarryy  ttoo  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  SSoouutthh  BBlloocckk,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  001111  
    ((22))  SShhrrii  RRaajjiivv  GGaauubbaa,,  CCaabbiinneett  SSeeccrreettaarryy,,  RRaasshhttrraappaattii  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000044  

  ((33))  SShhrrii  AAnnsshhuu  PPrraakkaasshh,,  SSeeccrreettaarryy,,  ((TTeelleeccoomm)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTeelleeccoomm,,  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii--  111100  000011  
  ((44))  MMss..  SShhaasshhii  NNeeggii,,  CChhiieeff  LLaabboouurr  CCoommmmiissssiioonneerr  ((CCeennttrraall)),,  SShhrraamm  SShhaakkttii  BBhhaawwaann,,  RRaaffii  MMaarrgg,,  NNeeww  DDeellhhii--0011  
  ((55))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

    ((66))  SShhrrii  KKeesshhaavv  RRaaoo,,  GGMM  ((WWSS&&II)),,  BBSSNNLL  CCOO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  
  ((77))  SShhrrii  MMaanniisshh  KKuummaarr,,  GGMM((RReessttgg..)),,  BBSSNNLL  CC..OO..,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011      

  


