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TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  

CCMMDD  BBSSNNLL,,  

BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  

JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --        VViioollaattiioonn  ooff  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  iinnssttrruuccttiioonn  rreeggaarrddiinngg  oouuttssoouurrcciinngg  ooff  CCSSCCss  ––  ccaassee  ooff  UUPP((EEaasstt))  

cciirrccllee  ––  rreeqquueessttiinngg  ttoo    kkiinnddllyy  iinntteerrvveennee    --  rreegg..  
  

RReeff::  --      CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  lleetttteerr  nnoo..1166--22//22001199--2200//CCSSCC--OOUUTTSSOOUURRCCEE  ddaatteedd  1155..0011..22002200..  
  

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ccaappttiioonneedd  aabboovvee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  

nneecceessssaarryy  iinntteerrvveennttiioonn..  
  

TThhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  iissssuueedd  ddeettaaiilleedd  iinnssttrruuccttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iissssuuee  ooff  oouuttssoouurrcciinngg  ooff  CCuussttoommeerr  

SSeerrvviiccee  CCeenntteerrss  ((CCSSCCss)),,  aafftteerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  VVRRSS--22001199..  HHoowweevveerr,,  iinnssttaanncceess  aarree  bbeeiinngg  bbrroouugghhtt  ttoo  

oouurr  nnoottiiccee,,  wwhheerreeiinn  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  aarree  bbeeiinngg  vviioollaatteedd  bbyy  tthhee  ffiieelldd  uunniittss..  WWee  

wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnccrreettee  ccaassee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  kkiinndd  iinntteerrvveennttiioonn..  
  

VViiddee  iitt’’ss  lleetttteerr  nnuummbbeerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  ccaatteeggoorriiccaallllyy  ssttaatteedd  tthhaatt  ““EEOOII  ffoorr  

oouuttssoouurrcciinngg  mmaayy  bbee  ffllooaatteedd  oonnllyy  ffoorr  tthhoossee  CCSSCCss  wwhhiicchh  ccaannnnoott  bbee  mmaannaaggeedd  dduuee  ttoo  sshhoorrttaaggee  ooff  ssttaaffff  ppoosstt  

VVRRSS..””  IInn  AAzzaammggaarrhh,,  SSSSAA,,  ccoommiinngg  uunnddeerr  UUPP((EEaasstt))  cciirrccllee,,  112255  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  wweerree  wwoorrkkiinngg  

bbeeffoorree  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS..  AAfftteerr  VVRRSS,,  8833  EExxeeccuuttiivveess  aanndd  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhiiss  ssmmaallll  

SSSSAA..  FFrroomm  tthheessee  ffiigguurreess,,  iitt  ccaann  bbee  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  ssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeeeess  aarree  tthheerree,,  eevveenn  aafftteerr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  VVRRSS..    
  

TThheerree  iiss  oonnllyy  oonnee  CCSSCC  ffuunnccttiioonniinngg  iinn  AAzzaammggaarrhh  ttoowwnn  aanndd  iitt  iiss  ffuunnccttiioonniinngg  iinn  tthhee  GGMM  ooffffiiccee  bbuuiillddiinngg..  

SSuuffffiicciieenntt  mmaannppoowweerr  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  rruunn  tthhiiss  CCSSCC  wwiitthhoouutt  aannyy  oouuttssoouurrcciinngg..  FFuurrtthheerr,,  aass  ccaatteeggoorriiccaallllyy  

ssttaatteedd  iinn  tthhee  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee,,  tthheerree  iiss  aabbssoolluutteellyy  nnoo  nneecceessssiittyy  ttoo  oouuttssoouurrccee  tthhiiss  CCSSCC..  

HHoowweevveerr,,  ddeessppiittee  bbeeiinngg  uurrggeedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  uunniioonn  ooff  BBSSNNLLEEUU,,  tthhee  GGMM,,  AAzzaammggaarrhh,,  iiss  hheellll--bbeenntt  ttoo  

oouuttssoouurrccee  tthhiiss  CCSSCC..  TThhiiss  iiss  aa  ttoottaall  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  iinnssttrruuccttiioonn  aanndd  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  ffuullffiillll  

tthhee  hhiiddddeenn  aaggeennddaa  ooff  tthhee  GGMM,,  AAzzaammggaarrhh..  
  

FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  aallssoo  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt,,  tthhee  CCGGMM,,  UUPP((EEaasstt)),,  hhaass  ddeecclliinneedd  ttoo  iinntteerrvveennee  iinn  tthhiiss  mmaatttteerr,,  ddeessppiittee  

iitt  wwaass  ttaakkeenn  ttoo  hhiiss  nnoottiiccee,,  bbyy  tthhee  CCiirrccllee  UUnniioonn  ooff  BBSSNNLLEEUU..    HHeennccee,,  wwee  aarree  bbeeiinngg  ccoommppeelllleedd  ttoo  bbrriinngg  tthhiiss  

iissssuuee  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  sseeeekkiinngg  yyoouurr  iinntteerrvveennttiioonn,,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iinnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  

aarree  nnoott  vviioollaatteedd  dduuee  ttoo  ppeerrssoonnaall  lliikkeess  aanndd  ddiisslliikkeess  ooff  tthhee  ffiieelldd  lleevveell  ooffffiicceerrss..    
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  

  

  

  
  

[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  

GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::  SShhrrii  VViivveekk  BBaannzzaall,,  DDiirreeccttoorr  ((CCFFAA)),,  BBSSNNLL,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      


