
  
  
BBSSNNLLEEUU//  660044  ((DDEEVV))                                                                                                                                                                              0022..1122..22002200  
  

TToo,,  
  

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

  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --        UUttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  lleefftt  oouutt  mmaannppoowweerr,,  iinn  tthhee  aafftteerrmmaatthh  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS  ––  rreegg..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  
    

TThhee  VVRRSS--22001199  hhaass  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  BBSSNNLL  aanndd  aarroouunndd  8800,,000000  eemmppllooyyeeeess  hhaavvee  ttaakkeenn  rreettiirreemmeenntt  uunnddeerr  
tthhee  sscchheemmee..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  rreessoorrtteedd  ttoo  tthhee  oouuttssoouurrcciinngg  ooff  wwoorrkkss,,  ttoo  ccooppee  wwiitthh  tthhee  sshhoorrttaaggee  ooff  ssttaaffff,,  
tthhaatt  hhaass  aarriisseenn  oouutt  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS..  UUnnddeerr  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  CCeennttrraall  HHeeaadd  QQuuaarrtteerrss  ooff  
oouurr  UUnniioonn  iiss  rreecceeiivviinngg  nnuummeerroouuss  ccoommppllaaiinnttss  ffrroomm  cciirrcclleess,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  lleefftt  oouutt  
mmaannppoowweerr..  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppooiinnttss..  
  
UUttttaarraakkhhaanndd::  --  IItt  hhaass  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  aaccuuttee  sshhoorrttaaggee  ooff  mmaannppoowweerr  iiss  pprreevvaaiilliinngg  iinn  tthhee  SSSSAAss  
ooff  AAllmmoorraa,,  NNeeww  TTeehhrrii,,  SSrriinnaaggaarr  GGaarrhhwwaall,,  eettcc..  OOuuttssoouurrcciinngg  ooff  wwoorrkkss  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  iinn  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  
SSSSAAss..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  iinnssuuffffiicciieenntt  ttoo  ccooppee  wwiitthh  tthhee  wwoorrkkllooaadd..  WWee  aarree  ttoolldd  tthhaatt,,  mmoorree  JJEEss,,  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss  
aanndd  AAssssiissttaanntt  TTeelleeccoomm  TTeecchhnniicciiaannss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ppoosstteedd  iinn  tthheessee  SSSSAAss..  TThhee  UUttttaarraakkhhaanndd  cciirrccllee  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  aapppprriisseedd  ooff  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  wwiitthh  tthhee  aaddvviiccee  ttoo  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  rreemmeeddiiaall  aaccttiioonn..  
    
HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh::  --  TThhee  ssiittuuaattiioonn  pprreevvaaiilliinngg  iinn  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh  iiss  ooppppoossiittee  ttoo  tthhee  oonnee  pprreevvaaiilliinngg  iinn  
UUttttaarraakkhhaanndd  cciirrccllee..  WWee  aarree  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt,,  eevveenn  aafftteerr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS,,  ssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  NNoonn--
EExxeeccuuttiivveess  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh  cciirrccllee..  HHoowweevveerr,,  wwiitthhoouutt  ttaakkiinngg  tthhiiss  ffaaccttoorr  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  
oouuttssoouurrcciinngg  ooff  wwoorrkkss  hhaass  bbeeeenn  bblliinnddllyy  iimmpplleemmeenntteedd..  TThhiiss  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  aa  ddrraaiinn  iinn  tthhee  ffuunnddss  ooff  tthhee  
CCoommppaannyy..          
    
KKeerraallaa::  --  AAfftteerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS,,  tthhee  GGrroouupp  ‘‘CC’’  eemmppllooyyeeeess  aarree  bbeeiinngg  ddiirreecctteedd  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  GGrroouupp  ‘‘DD’’  
wwoorrkkss,,  vviizz..,,  ssccaannnniinngg,,  ffiillee  ccaarrrryyiinngg,,  eettcc..  TThhiiss  iiss  uunnaacccceeppttaabbllee..  GGrroouupp  ‘‘CC’’  eemmppllooyyeeeess  sshhoouulldd  nnoott  bbee  uuttiilliisseedd  ttoo  
ccaarrrryy  oouutt  GGrroouupp  ‘‘DD’’  wwoorrkkss..  
    

IItt  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  aallll  tthhee  CCSSCCss  iinn  EErrnnaakkuullaamm  SSSSAA  aarree  bbeeiinngg  oouuttssoouurrcceedd,,  eevveenn  tthhoouugghh  
ssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  SSSSAA,,  ffoorr  mmaannnniinngg  tthhee  CCSSCCss..  TThhiiss  aaccttiioonn  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  iiss  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  ddiirreeccttiivvee  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  ii..ee..,,  CCSSCCss  sshhoouulldd  bbee  oouuttssoouurrcceedd  oonnllyy  
wwhheenn  ssuuffffiicciieenntt  mmaannppoowweerr  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee..      
    

AAllll  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  iinnssttaanncceess  rreevveeaall  tthhee  ffaacctt  tthhaatt,,  pprrooppeerr  ppllaannnniinngg  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ddoonnee  bbyy  tthhee  
MMaannaaggeemmeenntt,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthhee  lleefftt  oouutt  mmaannppoowweerr,,  iinn  tthhee  aafftteerrmmaatthh  ooff  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  VVRRSS..  SSiimmiillaarr  ssiittuuaattiioonnss  mmaayy  aallssoo  pprreevvaaiill  iinn  ootthheerr  cciirrcclleess,,  wwhhiicchh  mmiigghhtt  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  
bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee..  
  

HHeennccee,,  tthhee  vvaarriioouuss  cciirrccllee  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  nneeeedd  ttoo  pprrooppeerrllyy  aappppllyy  tthheeiirr  mmiinndd  ttoo  tthhee  eexxiissttiinngg  ggrroouunndd  rreeaalliittiieess  
aanndd  ttoo  ppllaann  tthhee  uuttiilliissaattiioonn  ooff  tthheeiirr  mmaannppoowweerr  aaccccoorrddiinnggllyy..  TThhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  nneeeeddss  ttoo  iissssuuee  aa  ddiirreeccttiioonn  ttoo  
tthhee  HHeeaaddss  ooff  tthhee  CCiirrcclleess  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

FFuurrtthheerr,,  wwee  aallssoo  wwiisshh  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  kkiinndd  aatttteennttiioonn  ttoo  oonnee  mmoorree  iissssuuee..  OOuurr  UUnniioonn  iiss  aallssoo  rreecceeiivviinngg  wwiiddeesspprreeaadd  
ccoommppllaaiinnttss  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  llaannddlliinnee  aanndd  bbrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss..  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  
aallrreeaaddyy  oouuttssoouurrcceedd  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  llaannddlliinnee  aanndd  bbrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss..  AAllll  oouurr  cciirrccllee  uunniioonnss  hhaavvee  
iinnvvaarriiaabbllyy  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  oouurr  llaannddlliinnee  aanndd  bbrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss  hhaass  
wwoorrsseenneedd  aafftteerr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  oouuttssoouurrcciinngg  ooff  wwoorrkkss..  EEvveenn  aass  ppeerr  tthhee  TTRRAAII  rreeppoorrtt,,  11..5544  llaakkhh  llaannddlliinnee  
aanndd  bbrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss  aarree  ssuurrrreennddeerreedd  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuullyy,,  22002200  aalloonnee..    WWee  aarree  rreecceeiivviinngg  rreeppoorrttss  tthhaatt  
tthhee  ssiittuuaattiioonn  hhaass  nnoott  iimmpprroovveedd  eevveenn  tthheerreeaafftteerr..  
    

IInn  vviieeww  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  wwee  wwiisshh  ttoo  iinnffoorrmm  tthhaatt,,  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  nneeeeddss  ttoo  uunnddeerrttaakkee  aa  tthhoorroouugghh  rreevviieeww  ooff  
iitt’’ss  ppoolliiccyy  ooff  oouuttssoouurrcciinngg  ooff  wwoorrkkss  iinn  tthhee  aafftteerrmmaatthh  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  VVRRSS..  WWee  aarree  hhooppeeffuull  tthhaatt  
tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  wwiillll  aappppllyy  iitt’’ss  mmiinndd  oonn  tthhiiss  iissssuuee  iinn  aann  aapppprroopprriiaattee  mmaannnneerr  aanndd  wwiillll  ttaakkee  rreemmeeddiiaall  
mmeeaassuurreess..    

  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  SSiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  
CCooppyy  ttoo::    ((11))  SShhrrii  AArrvviinndd  VVaaddnneerrkkaarr,,  DDiirreeccttoorr  ((HHRR)),,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100000011  

  ((22))  SShhrrii  VViivveekk  BBaannzzaall,,  DDiirreeccttoorr  ((CCFFAA)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  ((33))  CCiirrcclleess  SSeeccrreettaarriieess,,  BBSSNNLLEEUU,,  KKeerraallaa,,  HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh  aanndd  UUttttaarraakkhhaanndd..  

  


